
Nos últimos anos, o desafio de muitas 
mulheres tem sido conseguir administrar 
os cuidados com os filhos com a rotina de 
trabalho, exercícios e estudos, o que tem 
levado a uma série de problemas psicológicos

ARQUIVO PESSOAL
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buruzinho

Um bem de todos que tem sido utilizado para embelezar uma área pública no município 
de Indaiatuba. Esse é o contexto que envolve denúncias por represamento da água do 

Buruzinho, um dos afluentes do Ribeirão Buru. Quase que diariamente o SAAE de Salto 
precisa pedir a liberação da água para a autarquia da cidade vizinha. Esse é apenas 
mais um capítulo da grave crise de abastecimento que a cidade enfrenta. página 03
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Um elefante incomoda muita gente, 
mas a imprensa incomoda muito mais
Denise Rocha

Neste ano o Brasil subiu 
uma posição no ranking 
do relatório sobre a Li-
berdade de Imprensa, 
organizado pela ONG 

Repórteres Sem Fronteiras. Infelizmen-
te não é motivo para comemoração, 
ocupamos a vergonhosa 110ª colocação 
entre 180 países.  Nos primeiros luga-
res estão Noruega, Dinamarca e Suécia. 
No fim, na lista vermelha, pela primeira 
vez em 28 países a situação é conside-
rada muito grave. Entre eles, Belarus, 
Rússia, Afeganistão, Venezuela, Arábia 
Saudita, Síria, Cuba, China, Irã e, em 
último lugar, a Coreia do Norte.

Na América Latina estamos atrás de 
países como Peru (77º) e Chile (82º). 

Numa comparação com as 26 nações do 
continente, o Brasil está entre os dez úl-
timos. Os dados foram divulgados nes-
sa semana, em meio às comemorações 
do Dia Mundial da Liberdade de Im-
prensa (3 de maio). A falta de liberdade 
para o exercício profissional aumenta o 
risco para os profissionais, mesmo em 
locais considerados democráticos. Afi-
nal, o jornalista se expõe para que todos 
tenham acesso a informações gratuitas, 
precisas e independentes, o que inclu-
sive recebeu destaque das Organiza-
ções das Nações Unidas (ONU).

Só com a divulgação das notícias é 
possível formular as próprias opiniões 
e juízos de valor em relação aos mais 
diversos assuntos. Sempre me pergunto 

artigos

a quem interessa a não divulgação de 
determinado fato ou informação. Você 
não precisa concordar, apenas queria 
saber à respeito.

É mais fácil atacar as pessoas do 
que esclarecer situações. É assim; se 
a imprensa não fala, está escondendo. 
Quando fala, está querendo polemizar. 
Se traz uma frase para destacar o as-
sunto, “tirou do contexto”, mesmo que 
traga todo o texto na seção específica.  
Sim, não é nada fácil a tarefa de infor-
mar afinal são muitos os descontentes. 
Algumas pessoas descarregam as frus-
trações no lugar errado e atacam profis-
sionais e veículos de comunicação. 

Mesmo assim persistimos.  É claro que 
existem profissionais e profissionais, 
em todas as áreas é preciso separar o 
joio do trigo. 

O que ocorre é que no Brasil o discurso 
contra a imprensa aumentou e virou até 
“moda”. Os ataques contra os jornalis-
tas são cada vez mais comuns e violen-
tos, principalmente nas redes sociais, 

ambiente onde algumas pessoas se 
sentem à vontade para propagar o ódio. 

Logo se aproxima mais uma dispu-
ta eleitoral, o que deve acirrar sobre-
maneira os ânimos. O próprio relatório 
trouxe informações a esse respeito, já 
que nos pleitos de 2020 e 2018 a hos-
tilidade contra a imprensa foi grande, 
principalmente por parte de quem de-
veria dar o exemplo, ou seja, os ocu-
pantes de cargos públicos promovendo 
campanhas difamatórias, alegando se-
rem as vítimas. 

Desconfie de quem não assume as 
próprias responsabilidades, desconfie 
de respostas prontas. É claro, a impren-
sa também precisa repensar constante-
mente seu papel, encontrar fontes para 
sobreviver em meio a tantas inovações 
e perseguições. Mas quem mais perde 
sem o livre exercício da imprensa é a 
sociedade.  Seria mais fácil promover o 
diálogo e não ter medo das perguntas. 
Mas isso exige  coragem, o que é para 
poucos.

A Queima do Judas – Parte II
No imaginário ociden-

tal, sobretudo basea-
do na fé cristã, Judas 
Iscariotes talvez seja 
uma das figuras mais 
citadas, seja ao fazer 
referência aos aconte-
cimentos da narrativa 
bíblica, ou mesmo em 
expressões de cunho 
popular, como quando 
é dito que fulano agiu 
como Judas, referin-
do-se a um ato de trai-
ção. Muitos estudiosos 
debatem acerca dessa 
figura histórica que te-
ria entregado Jesus aos 
soldados para posterior 
crucificação. Segundo 
o Novo Testamento, Ju-
das teria se arrependido 
e cometeu suicídio. 

Há uma música do 
cantor Raul Seixas em 
que o músico cita os se-
guintes versos:

“Parte de um plano se-
creto

Amigo fiel de Jesus
Eu fui escolhido por ele
Para pregá-lo na cruz
Cristo morreu como 

um homem
Um mártir da salvação
Deixando pra mim, seu 

amigo
O sinal da traição.”

Religiosamente falan-
do, a traição de Judas 
fez parte de um pla-
no que culminaria na 
ressurreição de Cristo, 
inspiração máxima da 

fé cristã ocidental. Nos 
versos da música, fru-
to de uma construção 
narrativa, tudo era par-
te do “plano secreto” da 
consolidação da vida de 
Jesus.

Bom, voltando ao as-
sunto da proposta te-
mática, a tradicional 
queima do Judas, fico 
imaginando uma pes-
soa que nunca tenha es-
cutado falar da prática, 
podemos ir além, ima-
gine uma pessoa que 
não conhece a história 
da traição, pense ainda 
que essa pessoa está 
passando por uma cida-
de e o Judas está sendo 
queimado (conforme na 
descrição do texto an-

terior) em praça públi-
ca. Pois é, a cultura po-
pular tem esse caráter 
da espontaneidade, da 
interpretação de acon-
tecimentos pelo povo e 
feitos para o povo.

Em uma crônica (pro-
searemos sobre ela no 
próximo “dedinho de 
prosa”), Nardy deixa a 
entender que, depen-
dendo do local que acon-
teceria a prática, era 
possível encontrar um 
Judas com rosto de ou-
tras pessoas da cidade, 
de algum governante 
de linha de pensamento 
diferente daquele que 
“desenhou” o boneco 
para ser queimado. Essa 
é outra face interessan-
te de uma manifestação 
de cunho popular, a prá-
tica com mesmo nome e 
sentido pode acontecer 
de maneiras distintas, 
influenciados por diver-
sos fatores.

Continua...
Bom fim de semana a 

todos!

Eu tenho câncer! E agora?
E assim começa mais uma 

conversa... Hoje a Malu* 50 
anos!

-Bom dia Dr! Ficou pronta 
minha biópsia que o senhor 
solicitou depois dos exames 
de mamografia! Já abri e vi o 
resultado e fui ver no Google! 
Estou com câncer de mama 
invasivo com grau 2 com uma 
sigla SOE! Solicitaram mais 
um exame aqui no laudo, uma 
tal de imnunoistoquímica... 
eu vou morrer? Eu vou ficar 
“careca” de quimioterapia? 
Eu vou fazer radioterapia? Eu 
quero tirar tudo! Grau 2 é pior 
que 1 ou 3? Meu exame era 
classe 4!

-Bom dia Malu! Calma e va-
mos conversar...

-Malu estamos todos aqui 
da equipe para te ajudar e 
vamos planejar seu tratamen-
to e explicar passo a passo o 
que vamos fazer, mas antes 
de tudo, calma, fé e planeja-

mento.
-Mas doutor, meu tumor é 

invasivo! Ele está espalhado! 
Eu não tenho mais cura!

-Calma e vamos entender! 
O tal invasivo é uma classi-
ficação histológica e não sig-
nifica que ele invadiu o corpo 
ou está espalhado! Ele mede 
1,5 cm e está numa localiza-
ção que podemos fazer uma 
cirurgia conservadora, explo-
rando os linfonodos da axila, 
sem necessidade de retirar 
toda a mama com mesmos 
resultados de cirurgia radical! 
Saberemos se você vai fazer 
quimioterapia só após tiver-
mos o estadiamento cirúrgi-
co com a imunoistoquímica, 
além de outros tratamentos 
como terapia alvo, hormonio-
terapia de manutenção, qui-
mio ou radioterapia!

-Nossa, doutor! Mas que 
complicado! Eu tenho uma 
amiga que começou pela qui-

mioterapia!
-Malu, depende de cada pa-

ciente e uma série de fatores 
o planejamento da terapia e 
ele deve ser individualizado 
com as pacientes, pois temos 
vários elementos na decisão!

-Doutor, mas vai cair meu 
cabelo? Vou engordar? Justo 
comigo essa mamografia deu 
problema e eu não sinto nada! 
Por que comigo?

-Malu, na realidade a ma-
mografia cumpriu seu papel 
de detectar antes que você 
sentisse  pois, as chances de 
cura melhoram e as terapias 
ficam mais brandas como 
cirurgias conservadoras... 
a equipe que vai te assistir 
é multiprofissional. Temos 
oncologistas clínicos, as en-
fermeiras especializadas 
em oncologia que estarão te 
orientando em cada etapa do 
tratamento, a psicóloga irá te 
acompanhar, a nutricionista 

oncológica irá te orientar an-
tes, durante e depois dos tra-
tamentos e a nossa recepção 
e acolhimento estará sempre 
ao seu lado.

Quanto a ficar careca, isso 
hoje pode ser evitado com 
aquela “tenda” que colocam 
durante as sessões de quimio-
terapia para evitar as quedas! 
Dizer que não vai perder ne-
nhum fio não tem como ga-
rantir, mas os resultados são 
excelentes!

-Doutor!!! Fé ajuda? Eu vou 
sair dessa?

_ Fé é imprescindível e va-
mos estar juntos para sair 
dessa! Vamos começar “as 
batalhas” e viver um dia após 
o outro! 

-Doutor!!! Realmente va-
mos em frente! Agora está 
mais claro que cada caso é 
um caso! Temos mesmo é que 
confiar na equipe, na ciência, 
ter fé e viver com alegria cada 
dia das nossas vidas!

Malu* é uma personagem, 
mas a conversa e a mensa-
gem são bem reais!

Devemos tratar as pacien-
tes de forma individualizada, 
com respeito, calma, empatia, 
planejando o tratamento nos 
mínimos detalhes e sempre 
com equipe multiprofissional.

Fé e esperança sempre!

Mineiro
Antônio Maria Barbosa de Aragão, 

esse era o seu nome, carinhosamen-
te chamado de ‘Mineiro’. Na década 
de 80 mudou- se para Salto para tra-
balhar na Eucatex, sua formação era 
eletrotécnico. Amigo inseparável do 
Pirua (Flox Floricultura) também in 
memorian .

‘Mineiro’ frequentava o Clube Ide-
al. Nessa época tínhamos um time de 
futsal : URCA e um time de Futebol de 
Campo : Thes’Zes Drinks e, de quebra, 
um grupo de Samba: SAMBATUK .
O ‘Mineiro’ era muito querido por to-

dos nós, muitas festas, quantas bebe-
deiras e rodas de sambas.
O que eu mais admirava nele, além 

de sua facilidade de fazer amigos, era 
um cara muito culto, conversava so-
bre qualquer assunto !
Uma sexta-feira, ‘Mineiro’ saiu do 

Clube Ideal, trincando de bêbado, foi 
parado por um policial, que vendo o 
seu estado, foi logo dizendo:
___ Muito bem, onde o senhor acha 

que vai a essa hora, nesse estado? 
___Seu guarda, respondeu o ‘Minei-

ro’, vou indo assistir uma palestra so-
bre o alcoolismo; o mal que o álcool faz 
em nosso organismo, o estrago que o 
álcool faz em uma família, tanto, eco-
nomicamente, como moralmente!!!
___ Muito bom, respondeu o guarda, 

e quem vai ministrar essa palestra?
‘Mineiro’ não vacilou, olhou para re-

lógio e disse para o guarda:
___ A minha mulher, daqui 30 minu-

tos, quando eu chegar em casa !!!!

Observação: Essa coluna marca a estreia do 
nosso mais novo colunista que promete trazer 
muitos causos. Todos, segundo ele, verídicos, 

acontecidos em nossa querida “Sarrrto...” Quem 
sabe você não é um dos personagens das próxi-
mas colunas. É só acompanhar e conferir que o 

Zé Froid tem muita história para contar.
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Dia das Mães: consumidor segue cuidadoso nos gastos

Setor da construção impulsiona geração de empregos em Salto

No mês de maio, as vendas 
no comércio varejista do Estado 
de São Paulo devem alcançar 
R$ 83,1 bilhões, de acordo com 
estimativa da Federação do Co-
mércio de Bens, Serviços e Tu-
rismo do Estado de São Paulo 
(FecomercioSP). Apesar da re-
tração de 1,6% em comparação 
ao mesmo período de 2021, caso 
os números se concretizem, este 
será o segundo melhor “mês das 
mães” desde o início da série his-
tórica da pesquisa, em janeiro de 
2008.

O levantamento aponta, con-
tudo, menos impacto da data no 
comércio, já que as vendas das 

atividades mais sensíveis à oca-
sião devem apresentar retração 
de 3,4%. Em termos monetários, 
seriam R$ 1,6 bilhão abaixo do 
observado no mesmo período de 
2021.

Dentre as atividades que ge-
ralmente se destacam no perío-
do, apenas as lojas de vestuário, 
tecidos e calçados (3,2%) e de 
farmácias e perfumarias (0,6%) 
tendem a mostrar crescimento 
em função do Dia das Mães. Para 
o faturamento das lojas de ele-
trodomésticos e eletrônicos, esti-
ma-se queda de 17%, enquanto 
que para as lojas de móveis e de-
coração, a redução prevista é de 

9,7%. Nos supermercados, por 
sua vez, as vendas devem dimi-
nuir 2,6%.

A previsão é que, no mês, 
cada família destine R$ 2.973,40 
– queda de 4,7% ante maio do 
ano passado, quando alcançou 
R$ 3.120,48 – para a aquisição/o 
consumo nos segmentos que, 
historicamente, são os mais 
procurados na data, ou seja, as-
sistência à saúde/beleza, eletro-
domésticos e eletrônicos, mobi-
liários e artigos do lar, vestuário, 
alimentação e produtos de higie-
ne. Dentre eles, vestuário é o úni-
co com estimativa de aumento 
nas vendas em tíquete médio fa-

miliar. O segmento deve alcançar 
R$ 404,16 – 1,7% superior ao con-
solidado no mesmo mês de 2021 
(R$ 397,25).

De acordo com a FecomercioSP 
a inflação, elemento de maior im-
pacto negativo sobre o poder de 
compra das famílias, em especial 
se considerarmos o alto nível de 
endividamento dos consumido-
res.

A reportagem do PRIMEIRA-
FEIRA procurou a Associação 
Comercial de Salto (ACIAS) para 
saber a expectativa de vendas no 
comércio local, porém, não fomos 
respondidos até o encerramento 
desta edição.

Dados divulgados pelo CAGED 
(Cadastro Geral de Empregados 
e Desempregados) apontaram 
que a cidade de Salto registrou 
saldo positivo de empregos no 
mês de março. Foram 1.264 ad-
missões e 1.241 demissões no 
período, um saldo de 23 novas 
vagas de trabalho. O resultado, 
entretanto, foi pior que o mês an-
terior. Em fevereiro, haviam sido 

criados 268 postos de trabalho. 
No acumulado do ano, foram 
3.962 vagas criadas e 3.652 de-
missões.

O setor da Construção foi o 
principal responsável pela maior 
criação de vagas. Foram 30 no-
vos postos de trabalho abertos, 
seguido do setor de Serviços e da 
Indústria, com 11 postos criados 
cada uma. O Comércio, apesar 

de ter registrado mais de 275 
admissões, fechou 304 postos de 
trabalho, o que representa 29 va-
gas de trabalho a menos no setor.

Na região, Indaiatuba, Itu e 
Porto Feliz também registraram 
saldo positivos de empregos em 
março. Em Indaiatuba foram 
4.341 admissões e 3.940 demis-
sões (saldo de 401 novas vagas); 
Em Itu, 2.504 admissões e 2.402 

demissões (saldo de 102 novas 
vagas); e Porto Feliz criou 81 no-
vos postos de trabalho, com 719 
admissões e 638 demissões.

A exceção dentre as cidades 
da região foi Cabreúva, que re-
gistrou queda nas vagas de tra-
balho em março, com 36 postos 
de trabalho fechados. Na cidade 
foram 633 contratações e 669 de-
missões.

Era para ser uma verifi-
cação in loco do trecho fi-
nal do Parque Ecológico do 
Campo Bonito, em Indaia-
tuba, onde supostamente 
há um represamento inde-
vido das águas do Ribei-
rão Buru. O presidente da 
Câmara de Salto, vereador 
Cícero Landim juntamente 
com as reportagens do Jor-
nal PRIMEIRAFEIRA e do 
Portal Terra Tavares foram 
até o local na terça-feira (3), 
no período da manhã.

A surpresa ocorreu logo 
na chegada. É que o pre-
feito de Indaiatuba, Nilson 
Gaspar, juntamente com o 
superintendente do SAAE 
de Indaiatuba, Pedro Clau-
dio Salla, e outros repre-
sentantes do Executivo da 
cidade vizinha estavam no 
local.

 Durante a sessão, no 
mesmo dia à tarde, Cícero 
fez um desabafo. “O que 
estamos vendo em Indaia-
tuba é ilegal. A água não 
pertence ao município, per-
tence ao Governo Federal. 
Sempre tivemos problemas 
de água no Buru, mas não 
na intensidade que temos 
hoje. Temos problemas de 
estiagem, mas tem sete la-
goas contendo o volume de 
água. O superintendente do 
SAAE (de Salto) fica mendi-
gando para tirar uma tábua, 

“Eu não queria ter um irmão assim
que me matasse de fome ou sede”

Após a visita à Indaiatuba, o presidente da Câmara de Salto, fez esse desabafo;
ele não concorda com o represamento da água do Buru, que está sendo feito na cidade vizinha
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isso é inaceitável”, disse. 
“Percebo que o Poder Pú-
blico está submisso a isso 
e tem a ferramenta legal 
(para agir), mas se não fizer, 
nós vamos fazer”, garantiu 
Cícero.

O presidente da Câmara 
ainda citou o caso do Pi-
raí, que Salto tem a outor-
ga e o que sobra é cedido 
para Indaiatuba, “não por 
caridade, mas por regula-
mentação”. Ele também de-
nunciou a existência de um 
condomínio de luxo que es-
taria próximo a esse mesmo 

O prefeito de Indaiatuba e 
o presidente da Câmara de 
Salto tiveram uma conversa 

áspera sobre o represamento 
da água do Buru

local também represando a 
água do afluente que desá-
gua no Buru. “Eu me senti 
até mesmo ameaçado pelo 
prefeito: ‘é melhor vocês 
pararem’ ele disse, mas pri-
meiro Salto. Entre defender 
os interesses de Indaiatuba, 
eu defendo o nosso. Dizem 

que as cidades são coirmãs, 
mas eu não queria ter um ir-
mão assim que me matasse 
de fome ou sede” finalizou.

De fato, a conversa entre 
o prefeito de Indaiatuba e 
o presidente da Câmara foi 
áspera no início. Gaspar fa-
lou que não quer estar en-
volvido nas brigas políticas 
da cidade de Salto e que 
estariam sendo divulgadas 
mentiras sobre a libera-
ção de água do Buru. “Es-
tão querendo arrumar uma 

desculpa para a falta de in-
vestimento em Salto. O pro-
blema não é desse ano. Em 
todos os anos a água faltou 
em Salto e antes não tinha 
isso aqui. E aí, qual a expli-
cação? Não podem arrumar 
uma desculpa para a seca e 
para falta de investimento. 

A história que estão criando 
está ficando chata e vou ter 
de mostrar que vocês não 
fizeram a lição de casa”, fa-
lou o prefeito de Indaiatuba.

Segundo Pedro Salla, não 
há motivo para que a In-
daiatuba faça a liberação 
total da água que está re-
presada já que Salto não 
teria capacidade de reser-
vação. “A represinha sua é 
desse tamanho. Se eu tirar 
mais uma tábua a água 
passa por cima e vai para o 
Tietê. Você vai beber água 
do Tietê?”, questionou. Ele 
ainda completou afirmando 
que Indaiatuba libera toda 
a água do Piraí para a cida-
de de Salto e que, se acio-
nar a Justiça, Salto deveria 
dar metade da água do Pi-
raí para Indaiatuba. “Vocês 
têm de deixar 50% da água 
do Piraí pra nós. Se fizer-
mos a denúncia que nem 
fizeram contra mim, aqui, 
vocês vão ter de abrir e dar 
50% da água” ameaçou o 
superintendente do SAAE 
de Indaiatuba.

Por fim, Gaspar falou que 
o maior beneficiado do pro-
jeto do Parque do Campo 
Bonito é a cidade de Salto. 
“Se eu abrir, o que vai acon-
tecer? A água vai embora, 
vai perder água. Temos aqui 
reservação de água em que 
vamos abrindo as tábuas e 

vamos te ajudando. Se fala-
rem que o problema é isso 
aqui eu arranco as tábuas. 
Estamos aqui para ajudar. 
O que não pode é mentir. 
Isso ajuda Salto. Aqui é só 
paisagístico. Estamos que-
rendo ajudar vocês”, falou 
olhando para o presidente 
da Câmara de Salto.

Salto pede água quase to-
dos os dias para Indaiatuba

O superintendente do 
SAAE de Indaiatuba falou 
na oportunidade que o con-
trole da vazão da água do 
Buru é feito manualmente 
e sempre que o reservatório 
do Buru em Salto está sem 
água, o superintendente 
do SAAE de Salto, Ernivan 
Balieiro, liga pedindo a libe-
ração da água para manter 
o abastecimento. “O SAAE 
liga, pede, e na mesma hora 
soltamos”, disse Salla. 

Em contato com o supe-
rintendente do SAAE de 
Salto, Ernivan, entretan-
to, explicou que quando 
não há volume suficiente 
de água para captação do 
Buru, é feito um pedido à 
Indaiatuba, porém, a água 
pode levar até 16 horas para 
chegar à cidade e então ser 
bombeada para tratamento 
e distribuição. O pedido é 
feito praticamente todos os 
dias.

Em discussão nova tarifa   
para Transporte Público

Um ofício encaminhado 
pela Prefeitura à Câma-
ra de Vereadores aponta 
que um reajuste na tarifa 
do transporte público está 
sendo discutido entre a 
Prefeitura e o Grupo Sou, 
nova empresa responsável 
pela gestão e operação da 
frota de ônibus.

No documento, a Prefei-
tura diz estar buscando al-
ternativas, mas o aumento 
de insumos seria um dos 
principais motivos do rea-
juste. Além disso, segun-
do relatórios obtidos pela 
fiscalização dos serviços, 
houve certa deficiência 
em termos de lotação em 
horários de pico. “Existe 
em andamento um pro-
cedimento voltado ao rea-
juste das tarifas. A busca 
é por alternativas que não 
onerem demasiadamen-
te o orçamento público e 
nem tampouco propiciem 
a necessidade imediata 

de sensível aumento no 
valor da tarifa pública do 
transporte coletivo”, des-
taca o documento.

Entretanto, segundo o 
documento encaminha-
do, com o novo reajuste, 
a Prefeitura almeja um 
incremento gradual do 
serviço e espera que o ser-
viço volte à normalidade 
dentro de alguns meses.

Questionada pela repor-
tagem do PRIMEIRAFEI-
RA, a Prefeitura de Salto 
não deu detalhes sobre o 
estudo e também não res-
pondeu qual pode vir a ser 
o novo valor da tarifa e a 
partir de quando ele pode 
entrar em vigor. Apenas 
informou que o “muni-
cípio aguarda demanda 
a ser apresentada pelos 
novos sócios da empresa 
concessionária, somente 
após é que poderá avaliar 
todos os aspectos relacio-
nados”.



04Salto, 06 de Maio de 2022
primeirafeira@uol.com.brpolítica

Projeto contra o som alto é vetado; 
vereadores querem nova redação

Lei de Incentivos Fiscais para empresas 

Após uma espera de mais de 
três meses enfim foi apresen-
tado o Projeto de Lei 02/2022, 
que fazia modificações na Lei 
2.019/1997. Ele  trazia a proi-
bição da perturbação do sos-
sego e bem-estar público com 
sons em excesso. A proposta 
foi rejeitada pela Câmara de 
Vereadores na sessão de ter-
ça-feira (4). 

Desde sua apresentação no 
início do ano, o projeto gerou 
polêmica junto aos comer-
ciantes, que ficaram teme-
rosos pelas consequências, 
sobretudo financeiras, que a 
nova lei poderia trazer, cujas 
multas poderia variar de R$ 
300 a R$ 500 por dia de fun-
cionamento irregular e até 
mesmo caçar o alvará de fun-
cionamento desses imóveis.

Diante disso, a Comissão 
de Organização, do Governo 
Municipal, da Ordem Eco-
nômica e da Ordem Social, 
que tem como integrantes 
os vereadores Henrique Bal-
seiros, Fábio Jorge e Gideon 
Tavares apresentou um subs-
titutivo ao referido projeto, 
modificando a propositura 
encaminhada pelo Executi-
vo, definindo novos critérios 
de fiscalização e obtenção de 
liberações de alvarás de fun-
cionamento. Porém, tanto o 
substitutivo quanto o projeto 
original, encaminhado pela 
Prefeitura, não obtiveram 
aprovação dos vereadores.

Para alguns vereadores, a 
derrubada do projeto cria a 
possibilidade de iniciar uma 
nova discussão para a cria-
ção de uma nova propositu-
ra adequando aos interesses 
de comerciantes, população 
e Executivo. “Achamos me-
lhor votar contra e que to-
das as partes conversem e 
tenha diálogo entre prefeito, 
comerciantes e vereadores 
para fazer um negócio me-

lhorado. Vamos voltar lá atrás 
e reconstruir isso. Eu não 
acredito que o prefeito deva 
dificultar nossa vida. Ele vai 
entender que estamos jun-
to dos comerciantes”, disse 
o vereador Kiel Damasceno. 
“Vejo que o caminho é esse e 
fazermos um projeto do zero. 
O objetivo é haver um equilí-
brio. Os bares têm de ter as 
músicas e a lei de perturba-
ção do sossego deve ser cum-
prida”, completou Henrique 
Balseiros.

Na avaliação do presidente 
da Casa, Cícero Landim, a 
nova discussão é válida para 
que se estabeleçam critérios. 
“Os comerciantes fiquem 
tranquilos. Vamos tentar re-
digir uma nova redação para 
que o prefeito mande uma 
redação apropriada. Temos 
uma série de saídas, pode-
mos criar zonas de comércio, 
mas não podemos aplicar leis 
que valham do final do Jar-
dim das Nações ao Centro da 
cidade. Tem de haver crité-
rios”, disse.

O único vereador favorável 
ao projeto do Executivo foi o 
líder do Governo na Câmara, 
Gideon Tavares. Segundo ele, 
mesmo com a aplicação das 
multas, a intenção era dar 
benefício aos comerciantes. 
“As multas estão sendo apli-
cadas. Já foram aplicadas no 
governo passado e estão sen-
do aplicadas neste governo. 
Nossa intenção foi melhorar 
a legislação de 1997 e dar 
benefício aos comerciantes. 
Posso me debruçar com qual-
quer comerciante e falar que 
o projeto traria benefícios e 
não ao contrário”, garantiu.

Com a derrubada, o Exe-
cutivo não pode apresentar 
um novo projeto com o mes-
mo tema neste ano, devendo 
esperar ao mínimo o início de 
2023. Até lá, segue valendo a 

norma de 1997 cujo texto diz: 
“Os estabelecimentos, insta-
lações e espaços destinados 
ao lazer, cultura, comercial, 
hospedagem, institucionais 
de toda espécie, devem ade-
quar-se aos mesmos padrões 
especiais fixados (...) e estão 
obrigados a dispor de trata-
mento acústico de limite a 
passagem de som para o exte-
rior, caso suas atividades uti-
lizem fonte sonora com trans-
missão ao vivo ou qualquer 
sistema de amplificação”.

Câmara mantém veto do 
prefeito

Num caso atípico, a Câma-
ra de Vereadores manteve 
o veto do prefeito a um tre-
cho do projeto de Lei 8/2022, 
aprovado pelo Legislativo há 
algumas semanas. O referido 
projeto trata-se da legislação 
e adequação de loteamentos 
que foram implantados sem 
cumprimento de leis e nor-
mas técnicas quanto às me-
didas das calçadas.

A justificativa do Executivo 
é que os maiores prejudicados 
caso o veto fosse derrubado 
seriam os moradores, já que 
os empreendedores teriam de 
negociar junto ao Executivo 
outras formas de contrapar-
tida sobre a área construída 
de forma ilegal. “Recebemos 
inúmeras mensagens de pes-
soas que querem construir, 
mas não podem por conta 
das irregularidades nos em-
preendimentos e a Câma-
ra não tem capacidade de 
legislar nesse assunto. Foi 
um equívoco desta Casa (a 
aprovação) e nesse momen-
to também concordo com o 
veto. Temos de liberar o mais 
rápido possível para que as 
pessoas possam construir e 
sair do aluguel. É se colocar 
no lugar do outro”, explicou o 
presidente Cícero Landim.

O prefeito Laerte Sonsin es-
tará na  quarta-feira (11), na 
Câmara de Vereadores, para 
apresentar o projeto da Nova 
Lei de Incentivos Fiscais. A 
proposta consiste na conces-
são de benefícios fiscais, tri-
butários e administrativos à 
empreendimentos que sejam 
implantados ou ampliados 
na cidade. A reunião com os 

vereadores será às 17h30.

Secretários também irão 
ao Legislativo

Antes disso, dois secretá-
rios municipais, de Cultura 
e de Governo também vão 
participar de reuniões com 
os vereadores. Primeiro, às 
15h30, o secretário de Cul-
tura, Oséas Singh Jr., e na 

sequência, às 16h30, será a 
vez do secretário de Gover-
no, Arildo Guadagnini. Os 
encontros atendem à Lei Or-
gânica do Município, em que 
cada secretário deverá com-
parecer semestralmente à 
Casa de Leis para apresentar 
o desenvolvimento de ações, 
programas e metas da Secre-
taria correspondente. 

Casa cheia
O plenário estava cheio com os catadores de reciclados 

carregando cartazes e representantes de bares e restaurantes
O plenário da Câmara Mu-

nicipal estava lotado como 
há muito tempo não se via 
durante uma sessão ordiná-
ria na Câmara Municipal. 
O público era composto por 
pessoas interessadas nos 
projetos e nas discussões 
que iriam ocorrer. 

O PRIMEIRAFEIRA mos-
trou nas últimas edições o 
conflito que se arrasta entre 
a Prefeitura e os catadores 
de reciclados. De um lado, 
os trabalhadores alegam 
que foram ameaçados; do 
outro, a Prefeitura e a Se-
cretaria de Meio Ambiente 
alegam que se trata de um 
mal entendido. Os vereado-
res José Benedito Carvalho 
‘Macaia’ e Antônio Cordeiro 
se posicionaram nas últi-
mas sessões a favor dos ca-
tadores. Como não poderia 
ser diferente, o uso do Tema 
Livre começou com esse as-
sunto. “Eles não são menti-
rosos”, afirmou Cordeiro ao 
se referir aos catadores. “Eu 
fui o primeiro vereador que 
levantei essa causa. Não 
é justo. Eu respeito muito 
a pessoa do prefeito torço 
para que a gestão dê certo, 
sempre respeitei a pessoa 
dele. Nunca chamei ele ou 
seus secretários de menti-
rosos. A ideia de organizar 

pode ser boa mas foi mal 
planejada”, criticou Macaia.

“Nos temos uma lei muni-
cipal que fala que a empre-
sa será responsável por cem 
por cento do lixo e ai faltou 
diálogo”, disse Daniel Ber-
tani, “se quisermos alguma 
coisa temos que ir à Secre-
taria de Meio Ambiente e 
pedir para regularizar a le-
gislação federal que cuida 
dos Resíduos Sólidos, a CSO 
já ganha muito dinheiro e 
pode deixar os trabalhado-
res em paz”, finalizou.

Outro a se manifestar foi o 
vereador Vinícius Saudino. 
“Nós observarmos que pre-
cisa ter diálogo. No mínimo 
fazer uma audiência públi-
ca, comunicar essa Casa”, 
comentou. “Agora ele man-
da um projeto, uma ‘bucha’ 
para essa casa que não é 
nossa, manda um projeto di-
zendo que quando tiver um 
barulho a GCM vai poder 
atuar, ora já tem lei federal 
para isso”, disse ao falar so-
bre o projeto de lei sobre a 
fiscalização do barulho (leia 
sobre o assunto na outra re-
portagem que também está 
nessa página).

Praticamente todos os ve-
readores falaram sobre os 
catadores. Esse foi um dos 
motivos que fez com a ses-

Nas entrelinhas...

Não adianta ficar aqui de blá blá blá, tem que fazer 
alguma coisa. Não adianta só falar. Cansa, até a gente 
aqui às vezes cansa”

Secretária de Ação Social, Mércia, nós estamos no mês 
de maio e até agora você não fez o pagamento das 
entidades do nosso município...Tá esperando o que para 
efetuar o pagamento?”

Mais uma vez uma pessoa, uma senhora idosa, foi 
esquecida pelo transporte médico, dessa vez em 
Sorocaba.”

“

“

“

Falou de forma sincera o vereador Fábio Jorge ao reforçar que é preciso ter atitudes e não 
apenas ficar no discurso.

Criticou o vereador Vinícius Saudino ao cobrar o repasse para a Casa da Criança, Casa de 
Belém, Casa Naim e outras entidades que precisam dos recursos financeiros para continuar 
com as atividades.

Denunciou vereador Alessandro Dernival  ao dizer que uma idosa conseguiu uma carona de 
Sorocaba até Itu e depois veio de ônibus. Não teria sido a primeira vez que isso ocorreu. Dessa 
vez a senhora chegou em casa por volta das  22 horas, com dor nos olhos após passar por 
procedimento.

A reportagem do PRIMEIRAFEIRA procurou a Secretaria de 
Ação Social para entender o que estaria ocorrendo, mas não 

obteve resposta até o fechamento desta edição.

Questionada a Secretaria de Saúde não encaminhou
nenhuma resposta até o fechamento desta edição.

A.I. CÂMARA SALTO

Os catadores levaram cartazes para se 
manifestar, os representantes de bares e 
restaurantes também estavam no plenário

são se prolongasse por mais 
tempo que o normal. Até 
mesmo o líder do Governo, 
Gideon Tavares, disse que 
repudia qualquer tipo de 
atuação contra os catadores 
de reciclados. “Eu fui até a 
Secretaria de Meio Ambien-

te e ouvi sim que os catado-
res seriam multados”, reve-
lou. 

“Se o prefeito estudasse 
um pouquinho o tema sabe-
ria que quem suja a cidade 
não é aquele senhor que 
está aqui, mas são peruas 
de Capivari, Itu, Indaiatuba, 
Elias Fausto, que passam 
na madrugada. Os nossos 
passam com os carrinhos, 
se arrastando. Impedir eles 
de trabalhar é até um cri-
me”, criticou o presidente 
da Câmara, vereador Cícero 

Landim.
“Mais uma vez achamos 

alguns invisíveis que nin-
guém olhava para eles”, 
salientou o vereador Fábio 
Jorge, ao falar dos catado-
res. Na oportunidade, Fábio 
Jorge criticou a atual e tam-
bém as gestões anteriores 
sobre a modernização da 
cidade de Salto. Para o ve-
reador, Salto está parada na 
década de 70. “O problema 
da saúde de Salto é coisa 
de 1970; Os postos de saú-
de são os mesmos há muito 

tempo. Aí vem o prefeito fa-
lar que fez um postinho aqui 
e outro ali. Isso não muda 
nada. O saneamento da ci-
dade é de 1970. Nada foi 
feito depois disso. A cabeça 
dos funcionários públicos 
de Salto, não todos, mas no 
geral, é de 1970. Não temos 
cargos técnicos na Prefei-
tura. Os técnicos que estão 
lá são assistentes adminis-
trativos e trabalham mais 
do que eles recebem. Eles 
fazem funções que não de-
veriam fazer por que o con-
curso deles não paga isso. 
Então precisamos atualizar 
a Prefeitura”, reforçou.

Fábio Jorge fez uma in-
dicação juntamente com o 
vereador Cordeiro ao pre-
feito Laerte Sonsin para a 

criação de um programa de 
apoio aos catadores. A pro-
posta foi inspirada em uma 
lei da cidade de Caçapava 
do Sul (RS). A ideia é pro-
porcionar aos catadores 
assistência técnica para a 
constituição de cooperati-
vas, assistência alimentar, 
articulação junto ao em-
presariado local e forne-
cimento de equipamentos 
de proteção. “Essa é uma 
iniciativa do prefeito. Não 
podemos criar essa Lei, 
apenas podemos votar. En-
tão vamos ter de convencer 
o prefeito a mandar essa 
Lei. Vamos pegar esse povo 
do Meio Ambiente que está 
trabalhando contra e obri-
gar eles a trabalhar a favor 
do catador”, finalizou.

EM BRASÍLIA  – O vereador Fábio Jorge esteve, na quarta-feira (4), na capital federal, 
para participar de um curso sobre estratégias de campanha com a equipe que elegeu o 

presidente americano Joe Biden. Vereadores de todo o país, que fazem parte do RenovaBR, 
participaram da capacitação. O parlamentar conseguiu ainda acompanhar a votação no 

Congresso do projeto de lei que instituiu o piso salarial de R$ 4.750 para enfermeiros, 70% 
desse valor para técnicos e 50%, para auxiliares e parteiras. O plenário aprovou o projeto 
por 449 votos a 12, agora segue para a sanção ou veto do Presidente da República, Jair 
Bolsonaro. No fim da tarde de ontem (5), o vereador Fábio Jorge tinha uma agenda em 

São Paulo. Dessa vez, a reunião era com o Secretário Estadual de Logística e Transporte, 
João Otaviano, em São Paulo, para tratar da falta de passarelas de pedestres na SP-75, 
principalmente nos locais próximos às paradas dos ônibus, entre Salto e Indaiatuba.
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As câmeras de segurança do local registraram a ação dos bandidos, que para entrar
no local danificaram as cercas e arrombaram duas portas

Melhorias no trajeto têm sido feitas ao longo dos últimos anos
para oferecer mais conforto e segurança aos frequentadores

Bandidos furtam cerca de R$ 100 mil 
em equipamentos de empresa

Rota dos Cavaleiros e 
Ciclistas, de Indaiatuba, 

recebe reforço na iluminação

A Secretaria Municipal de 
Emprego e Renda informa 
que as inscrições para o pro-
grama Bolsa Empreendedor 
do Estado terminam no dia 
9 de maio (segunda-feira). As 
inscrições devem ser realiza-
das no site www.bolsadopo-
vo.sp.gov.br.
O programa tem o objetivo de 
apoiar os empreendedores in-
formais em situação de vulne-
rabilidade do Estado de São 

Paulo, sendo indicado para 
quem quer tornar-se MEI (Mi-
cro Empreendedor Individu-
al), ter um pequeno negócio 
ou se formalizar e crescer. A 
ação  oferece aos cidadãos 
um curso de qualificação em-
preendedora, formalização 
(MEI) e bolsa-auxílio de R$ 1 
mil, dividido em duas parce-
las de R$ 500.
Os cursos são do Empreen-
da Rápido de modo online. 

O candidato selecionado 
receberá as instruções do 
SEBRAE via SMS ou e-mail 
cadastrado. Os cidadãos que 
participarem do programa de-
vem realizar o curso gratuito 
de Empreendedorismo de car-
ga horária de 10 horas e, após 
a conclusão, é necessário se 
formalizar como MEI ou outra 
natureza jurídica.
Para fazer parte é necessário 
ser maior de 18 anos; estar 

desempregado ou nunca ter 
trabalhado e não estar rece-
bendo seguro desemprego. A 
exceção quanto à ocupação é 
a de que o candidato já pode 
ser MEI.
Após a inscrição, haverá uma 
seleção entre vagas prioritá-
rias para jovens de 18 a 35 
anos; mulheres; pessoas Pre-
tas, pardas ou Indígenas; pes-
soas com baixa renda; pessoas 
com deficiência (PCD).

Dois agentes da Guarda Civil 
de Indaiatuba concluíram o 7º 
Curso de Patrulhamento Táti-
co Motorizado (PATAMO), re-
alizado pela Secretaria de Se-
gurança Pública de Embu das 
Artes. O curso teve duração 
de 350 horas, divididas em 20 
dias e contou com a inscrição 
de 103 guardas civis de diver-
sas Guardas do Brasil.
Na capacitação os agentes 
participaram das aulas que 
abordaram temas de legisla-
ção, defesa pessoal, atendi-
mento pré-hospitalar, resgate 

em áreas de mata, progres-
são sob fogo, conduta de pa-
trulha, controle de distúrbio 
civil, combate em ambiente 
confinado, direção tática com 
emboscada, montagem e des-
contarem de armas de fogo, 
progressão em locais de alto 
risco entre outras. Ao todo 60 
guardas conseguiram con-
cluir o curso.

O proprietário de uma clí-
nica veterinária procurou 
a Delegacia de Polícia de 
Salto na última terça-fei-
ra (3) para denunciar um 
caso de extorsão sofrida 
por um profissional que 
trabalha no empreendi-
mento.
Segundo o denunciante, 
o veterinário de plantão 
teria recebido a ligação 
de um indivíduo que se 
identificou como policial 
militar. Ele teria dito que 

possuía um cão doente 
que necessitava de aten-
dimento. Logo depois, o 
mesmo indivíduo mudou 
a conversa e disse que 
teriam duas pessoas den-
tro do estabelecimento e 
que deveria ser feita uma 
transferência de dois va-
lores, que somados che-
gavam a R$ 1.300,00. Ele 
ainda teria ameaçado que 
outra pessoa, envolvida 
na situação, iria atirar em 
todos que estavam na clí-

nica.
Na ligação, o homem pe-
diu ainda que o veteriná-
rio apagasse os compro-
vantes das transferências, 
que foram enviados por 
mensagem, e ainda che-
gou a perguntar sobre um 
dos veículos que estava 
na clínica.
As transações foram re-
alizadas, entretanto, o 
proprietário disse que pre-
cisou intervir na situação 
e, para isso, utilizou uma 

arma de fogo para tirar sa-
tisfações com um dos su-
postos envolvidos no cri-
me. O indivíduo, por sua 
vez, fugiu. As câmeras das 
dependências da clínica 
veterinária não constaram 
movimentações diferentes 
do normal.
A arma e o telefone ce-
lular foram entregues às 
autoridades policiais. O 
proprietário apresentou o 
certificado de registro da 
arma e de porte.

Abertas as inscrições para o programa
estadual Bolsa Empreendedor

Dois Guardas Civis de Indaiatuba participaram
de capacitação em Embu das Artes

Veterinário é extorquido por suposto
policial e tenta intervir utilizando arma

Mãe denuncia escola por 
deixar criança sair sozinha

Três bandidos invadiram e 
furtaram diversos itens do al-
moxarifado de uma empresa 
concessionária de rodovias, 
instalada às margens da Ro-
dovia do Açúcar, em Salto. O 
crime aconteceu na noite de 
domingo (1º) e foi registrado 
pelas câmeras de segurança 

do local.
Segundo informações da 

representante da empresa, 
os criminosos danificaram 
duas cercas de perímetro e 
arrombaram duas portas, 
sem que fosse notada a pre-
sença deles por parte dos 
vigias. Com o acesso ao al-

moxarifado da empresa, eles 
subtraíram equipamentos 
elétricos e eletrônicos, celu-
lares, cabos, roupas e aces-
sórios, causando um prejuízo 
de mais de R$ 100 mil.

O delito só foi percebido na 
manhã seguinte, com a che-
gada dos funcionários que 

iriam trabalhar naquele dia. 
As imagens foram entregues 
A Polícia Civil, que investi-
gará o caso.

Homem é preso após fur-
tar facas em supermerca-
do

Na noite de sexta-feira 

(29), um homem de 36 anos 
foi preso pela Guarda Civil 
Municipal depois de ter fur-
tado seis facas de um su-
permercado às margens da 
Rodovia da Convenção. Ele 
foi visto em atitude suspei-
ta pelos agentes, ocorreu a 
abordagem e a confissão do 

crime, segundo o boletim de 
ocorrência. O gerente do es-
tabelecimento foi acionado e 
através do código de barras 
constatou que as facas ha-
viam sido furtadas no local. 
Com isso, o suspeito foi pre-
so com fiança arbitrada no 
valor de R$ 1.200,00.

A partir de agora a ilumi-
nação da Rota dos Cavalei-
ros e Ciclistas passará a con-
tar com 214 postes de sódio 
de 100W cada um, segundo 
informações da Secretaria 
de Obras e Vias Públicas do 
município vizinho.

A proposta é oferecer mais 
segurança para os usuários 

do trajeto, que costumam 
passar pelo local principal-
mente nos momentos de 
lazer. No ano passado foi 
instalado um Ponto do Ci-
clista, ao lado do Portal, 
que marca o início da Rota. 
No local, existe cobertura e 
suporte para estacionar as 
bicicletas, espaço com som-

bra, bancos para descanso e 
um bebedouro para atender 
os esportistas que passam 
pelo local. Outra iniciativa 
que tem tornado o trajeto 
mais agradável é o plantio 
de árvores frequentes que já 
atenderam diversos pontos, 
inclusive com espécies fru-
tíferas como goiabeiras, pi-

tangueiras, jaqueiras e man-
gueiras e graviolas.

Para quem não conhece, a 
Rota é uma estrada de terra 
que liga Indaiatuba até Car-
deal e tem aproximadamen-
te 7,5km e é muito utilizada 
pela população para a práti-
ca de caminhadas e passeios 
de bicicleta, moto e a cavalo.

A mãe de uma criança de 
sete anos registrou um Bo-
letim de Ocorrência contra 
representantes da Escola 
Professora Maria de Lour-
des Guarda – CAIC, onde 
funciona a unidade do Ce-
mus IX, por abandono de 
incapaz.

Segundo a declarante, 
seu filho, que possui défi-
cit de atenção e faz uso de 
medicamentos controlados, 
havia deixado a unidade 
escolar por conta própria, 
tendo sido encontrado do 
lado de fora sem qualquer 
companhia de um respon-
sável da escola.

Representantes da escola 
teriam entrado em contato 

com a mãe da criança, rela-
tando que o mesmo estaria 
passando mal e precisaria 
que algum familiar fosse 
busca-lo. Impossibilitada 
de ir, a mãe pediu para a 
irmã, tia do aluno, ir até a 
escola. Mas minutos depois 
foi informada que a criança 
estava sozinha na rua, do 
lado de fora da unidade.

A mãe ainda registrou 
que não assinou o termo de 
responsabilidade que auto-
riza a saída sem acompa-
nhante.

A reportagem do PRIMEI-
RAFEIRA procurou a Se-
cretaria de Educação para 
esclarecer o caso, mas não 
obteve resposta.

regional ELIANDRO FIGUEIRA  RIC/PMI
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DIVULGAÇÃO

Foram instaladas 214 postes 
de iluminação para trazer 
mais segurança à Rota

Edinaldo e Cassiano, da Guarda 
Civil de Indaiatuba, concluíram 

o curso que deve ajudar no 
trabalho desenvolvido na cidade

15 mil passageiros 
passaram pelo Trem 

Republicano

O Trem Republicano 
atingiu no último final de 
semana a marca de 15 mil 
visitantes, justamente na 
data em que foi comemora-
da o Dia do Ferroviário (30 
de abril).  O Trem Republi-
cano iniciou as operações 

em dezembro de 2020. A 
composição conta com 
quatro vagões e capacida-
de para transportar até 200 
passageiros. São três car-
ros, inclusive um pet frien-
dly, onde os passageiros 
podem ir acompanhados 
dos seus cães. Além disso, 
um carro de eventos, com 
espaço amplo, mesas do 
tipo bistrô e suportes para 
bicicletas.

O trajeto é de 7,6 quilô-
metros e conta com apre-
sentações artísticas de mú-
sica e teatro, além de uma 
explicação sobre a impor-
tância histórica da região 
na Proclamação da Repú-
blica no Brasil.

A pandemia atrapalhou 
o planejamento inicial. Em 
2020, das 550 viagens pro-
gramadas, apenas 65 fo-
ram realizadas. Mas desde 
o ano passado, a procura 
pela atração turística tem 
sido crescente. De janeiro 
a dezembro de 2021 foram 
88 viagens e nos quatro pri-
meiros meses deste ano, já 
são 164 viagens.

O passeio conta com 
quase oito quilômetros



O segundo domingo de maio é o momento de homenagear 
as mamães, mas também serve para refletir a importância 

que essas mulheres têm na nossa vida e entender as 
dificuldades que elas enfrentam

As mães
pós-pandemia
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A pandemia deixou mar-
cas profundas, mais ainda 
às mulheres que tiveram 
filhos ou tiveram que de-
dicar maior parte do seu 
tempo a eles, priorizando 
à família em detrimentos 
do trabalho, dos estudos 
e do próprio bem-estar. 
Uma sobrecarga materna 
que perdura até os dias de 
hoje, mesmo com quase 
tudo voltando à normali-
dade. Porém, nunca é tar-
de para se recuperar e re-
cuperar a autoestima. Na 
semana em que comemo-
ramos o Dia das Mães, o 
PRIMEIRAFEIRA conver-
sou com a psicóloga Patrí-
cia Salvaterra Zanetti, que 
falou sobre o impacto da 
pandemia na vida de mui-
tas mães.

Durante a pandemia, 
muitas mulheres passa-
ram a ficar mais tempo 
em casa, na companhia 
dos filhos. O quanto 
essa nova rotina impac-
tou na relação entre am-
bos?
Patrícia Zanetti: A pan-
demia mudou a relação 
entre pais e filhos, pois foi 
um período de adaptação 
radical. Por um lado, aju-
dou a criar mais intimida-
de e proximidade, mas por 
outro gerou grandes des-
gastes. A pandemia trou-
xe momentos bons, como 
reflexão, de perceber como 
estávamos afastados uns 
dos outros e terceirizando 
muitas vezes nosso papel. 
Foi uma oportunidade para 
nos reconectarmos com os 
nossos filhos. Quem tem 
uma rede de apoio e está 
junto das pessoas que 
ama, faz toda a diferença. 
É preciso ter rotina para 
conversar, para encontrar, 
para amar. Um relaciona-
mento entre mãe e filho 
implica em intimidade, co-
nexão, dar e receber apoio. 
Não podemos esquecer 
que houve o convívio sem 
pausas, mesmo as mães 
que já tinham habilidade 
para cuidar dos filhos, per-
ceberam as dificuldades. 
O contato familiar que 
teve mais sucesso mostra 
que eram os que já tinham 
sucesso antes através do 
diálogo e convívio.

O retorno às atividades 
- quase como era antes - 
impacta de alguma for-
ma para essas mães que 
tiveram filho durante a 
pandemia?
Patrícia Zanetti: Após 
o nascimento do filho, 
as prioridades e valores 
mudam e a pandemia foi 
um marco na história das 
mães, pois, o medo do re-
torno ao mercado de tra-
balho e os cuidados com 
a criança a fim de evitar 
a contaminação da CO-
VID contribuíram para que 
muitas mães não voltas-
sem ou demorassem mais 
tempo para voltar ao mer-
cado de trabalho, priori-
zando a saúde do filho e os 
seus cuidados. Uma pes-
quisa da Fundação Getúlio 
Vargas (FGV) revelou que 
52% das mulheres pausam 
a carreira em até 12 meses 
após a licença-materni-
dade. A pandemia poten-
cializou a vulnerabilidade 
das mulheres mães. 36% 
das mães deixaram de 
buscar emprego durante a 
pandemia e nesse período 

ARQUIVO PESSOAL

Uma pesquisa da 
Fundação Getúlio 
Vargas (FGV) revelou 
que 52 % das mulheres 
pausam a carreira em 
até 12 meses após a 
licença-maternidade. A 
pandemia potencializou 
a vulnerabilidade das 
mulheres mães”

“

foi necessário aprender a 
conciliar a educação dos 
filhos, desafio de estar em 
casa, tarefas domésticas, 
portanto, houve um acú-
mulo de funções e mulhe-
res cansadas, estressadas 
e com medo.

Quais os reflexos da 
pandemia para as crian-
ças?
Patrícia Zanetti: Para as 
crianças que nasceram 
no início da pandemia as 
primeiras vivências foram 
marcadas pelo distancia-
mento social. As crian-
ças podem apresentar os 
impactos nas interações 
sociais, na aprendizagem 
e na saúde. Ainda é cedo 
para detalhar os reflexos 
da pandemia nas crianças, 
mas é possível considerar 
hipóteses com base nas ex-
periências vividas durante 
esse período marcante. Os 
pais devem ter um papel 
ativo no desenvolvimen-
to da criança, precisam 
fornecer tranquilidade e 
segurança para os filhos 
se estruturarem e evitar 
compartilhar o estresse, os 
medos e as preocupações 
derivados da pandemia. 
Uma interação estável e 
contínua entre pais e filho 
é essencial para o desen-
volvimento infantil saudá-
vel. Encare essa pandemia 
como mais um desafio que 
você juntamente com seu 
filho conseguirão superar. 

Por que muitas mães 
apresentaram sintomas 
depressivos durante a 
pandemia?
Patrícia Zanetti: Da pers-
pectiva da mãe, a sobre-
carga trazida pela falta do 
apoio do ambiente escolar 
pode acentuar os casos 
de depressão materna. A 
jornada tripla da mulher, 
como cuidar dos filhos, da 
casa e trabalhar em home
-office trouxe um acúmulo 
de tarefas sem condições 
favoráveis e sem uma rede 
de apoio efetiva. O resulta-
do favoreceu ao surgimen-

to do estresse, depressão, 
exaustão, falta de equilí-
brio, falta de rede de apoio 
efetiva para o desempenho 
de diversos papéis e co-
branças. Os impactos psi-
cológicos decorrentes de 
um confinamento prolon-
gado, medo de infecção de 
si própria e de sua família, 
frustração e tédio, infor-

mações inadequadas, fal-
ta de contato pessoal com 
colegas e amigos, falta de 
espaço pessoal em casa e 
o impacto financeiro sofri-
do pela família trouxe inú-
meras consequências para 
a mulher. É de vital impor-
tância o monitoramento 
do estado de saúde mental 
materna e da criança. Para 
quem enfrenta depressão 
é importante buscar ajuda 
com um profissional qua-
lificado, participar de ati-
vidades físicas e sociais, 
observar seus pensamen-
tos com frequência para 
questioná-los se eles são 
realistas ou se estão dis-
torcidos, pois, dessa for-
ma, você pode flexibilizar 
crenças rígidas e reduzir 
os sintomas da depressão.

Como identificar que 
pode haver algum pro-
blema psicológico?
Patrícia Zanetti: A CO-
VID pode agravar os pro-
blemas de saúde mental 
materno devido à fatores, 
como isolamento social, 
crise econômica, sobrecar-
ga de trabalho. Pesquisas 
recentes sugerem aumen-
to dos sintomas de estres-
se, ansiedade, depressão, 
estresse pós-traumático, 
distúrbios do sono nos 
adultos durante a pande-
mia. Caso os familiares 
percebam que estão com 
dificuldades de controlar a 
situação, devem ser orien-
tados a buscar um suporte 
social ou especializado. A 
saúde mental é um assun-
to importante e de ampla 
discussão que se acentuou 
com a pandemia. Além 
de decisiva para a saúde 
mental, estabilidade física 
está relacionada à quali-
dade da interação coletiva 
e individual. 

É um desafio para essas 
mães conciliar todas as 
tarefas do dia a dia?
Patrícia Zanetti: Existe 
uma demanda emocional 
acentuada nas mulheres 
e com a pandemia, muitas 

mulheres têm sofrido es-
tresse e depressão. A cria-
ção e educação dos filhos 
ainda é considerado um 
dos grandes atributos das 
mulheres, embora seja no-
tório avanços culturais e 
sociais, porém, a balança 
ainda não é equilibrada. 
Muitas vezes, são as mães 
que se preocupam com o 

alimento que o filho irá co-
mer, como estão se sentin-
do, como passaram o dia, 
como estão os estudos. É 
necessário equilíbrio, res-
ponsabilidade entre os ge-
nitores. As mães dedicam 
seu tempo, se desdobram 
em mil para educar, cuidar 
e zelar pelos seus filhos, 
por isso é preciso investir 
um tempo para o autocui-
dado e também para des-

cansar. É essencial manter 
o equilíbrio e saúde men-
tal das mães. 

Muitas dessas mulhe-
res também encararam 
pausa nos estudos e nos 
exercícios. Isso afeta de 
alguma forma o com-
portamento delas?
Patrícia Zanetti: Quando 
pensamos na pandemia 
rapidamente considera-
mos os reflexos negativos 
que ela causou inclusi-
ve na educação. Entre as 
principais causas para a 
pausa nos estudos estão 
a questão socioeconômi-
ca, considerando a perda 
do emprego, acúmulo de 
funções, falta de acesso à 
internet. Apesar de muitas 
mulheres permanecerem 
mais tempo em casa, há 
relatos que algumas tem 
dificuldade de estudar e 
manter seu rendimento, 
bem como, falta de aten-
ção, constância e organi-
zação para ter uma rotina 
eficiente em razão da an-
siedade, medo, tensão que 
o atual cenário proporcio-
nou. Grande parte do es-
tilo de vida da população 
tornou-se mais sedentária, 
pausando as atividades fí-
sicas. Sabemos que as ati-
vidades físicas é um fator 
de proteção contra o risco 
de desenvolver Transtorno 
Depressivo Maior, além de 
inúmeros benefícios para a 
saúde mental, como redu-
ção no estresse, ansiedade 
e raiva e saúde física. A re-
dução da atividade física 
foi relacionada à piora da 
saúde mental, represen-

tada por mais problemas 
emocionais, pessoais e au-
mento expressivo na ali-
mentação e peso.

A pandemia e o cuida-
do dos filhos, sem po-
der sair de casa, tive-
ram impactos também 
nas relações amorosas 
dessas mulheres?
Patrícia Zanetti: As 
transformações provoca-

das pela pandemia são 
amplas e afetam a todos 
de alguma maneira, como 
no caso das relações 
amorosas. Por um lado, 
há famílias que tiveram 
a rotina mais exaustiva, 
em função da nova rotina 
escolar, trabalho e cuida-
dos com os filhos em casa 
sem uma rede de apoio 
como escola, profissio-
nais e familiares para aju-
dar. De outro lado, para 
muitos casais, a pande-
mia desacelerou a roti-
na, proporcionando mais 
tempo juntos reforçando 
vínculos e mostrando as 
diferenças entre ambos 
que antes não eram per-
cebidas com a agitação 
do dia-a-dia ou que não 
eram levadas em con-
sideração na relação. A 
pandemia proporcionou 
reflexões sobre o casal e 
a família e em alguns ca-
sos resultou também em 
separações. As relações 
tradicionais são mais de-
safiadoras, mas podem 
proporcionar maior cres-
cimento individual, à 
medida que cada um se 
perceber como indivíduos 
diferentes com sua pró-
pria essência, pode trazer 
uma grande troca, uma 
vez que a individualidade 
é preservada e respeitada 
em favor de uma relação 
saudável. É importante 
o casal expressar o amor 
sem esperar por uma oca-
sião especial, pois, a vida 
acontece no agora.

Encarar a maternida-
de durante a pandemia 

deixará marcas que 
não serão apagadas 
nas mães, nos filhos e 
nas relações entre am-
bos?
Patrícia Zanetti: Não há 
dúvidas de que o contex-
to ocasionado pela CO-
VID-19 pode atrapalhar a 
formação de um ambien-
te familiar propício ao de-
senvolvimento da crian-
ça. Os adultos podem ter 
um nível mais elevado de 
preocupações e angús-
tias, o que pode prejudi-
car a qualidade das inte-
rações, mas é importante, 
estar atento as emoções 
e reações comportamen-
tais da criança, buscan-
do fornecer às crianças 
uma comunicação de 
acolhimento, esperança 
e alívio. A família tem um 
papel importante como 
protetor e co-regulador 
das emoções e compor-
tamentos da criança, ne-
cessários para os momen-
tos de crise. Os familiares 
devem auxiliar os filhos 
para a superação de um 
momento de grande de-
safio ao desenvolvimento 
humano. As experiências 
de crise são desafiadoras 
e contribuem para apren-
dermos novas formas de 
enfrentar as dificuldades 
e ativar processos de resi-
liência. Portanto, é funda-
mental desenvolver nas 
crianças a capacidade de 
transformar o que gera 
estresse e tensão em no-
vidade e possibilidade de 
ser criativo. 

É possível manter o 
otimismo nesse prin-
cípio de retorno à nor-
malidade para mães e 
filhos?
Patrícia Zanetti: En-
quanto a cura não chega é 
necessário lidar com a si-
tuação da melhor maneira 
possível e a sociedade está 
se ajustando com trabalho 
árduo, criatividade, capa-
cidade de superação e soli-
dariedade. É necessário ti-
rar lições positivas de uma 
crise sanitária que afetou 
o mundo todo e devemos 
nos manter otimista com 
o futuro pós-pandemia. A 
pandemia nos inspirou a 
tomar ações mais positi-
vas para melhorar nossas 
vidas, relacionamentos e 
vida pessoal. Nossa men-
te pode ser a nossa maior 
aliada ou nossa pior inimi-
ga, tudo depende de como 
interpretamos a realidade. 
A saída é cuidar da nossa 
mente para ter como nos-
sa principal aliada nesse 
enfrentamento, afinal, os 
acontecimentos sobre a 
pandemia nós não con-
trolamos, mas podemos 
controlar a forma como 
reagimos a esse aconteci-
mento.

Patrícia Zanetti diz que é possível tirar lições positivas            
do período da pandemia e se manter otimista

Para a psicóloga, a discussão sobre saúde mental das mulheres aumentou com a pandemia
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Salto estreia no
Paulista sub-20

Na primeira fase os 72 times vão ser divididos em 12 grupos

Segunda rodada do Amador 
B tem goleada do Marilia II 
e vitória do Nações B

Quatro jogos abriram a se-
gunda rodada do Campeo-
nato Amador da Série B no 
último final de semana. O 
destaque ficou por conta da 
goleada do Marilia II contra 
o Arena Star por 5 a 1, con-
quistando assim a primeira 
vitória na competição, após 
a derrota na estreia.

Quem chegou à sua segun-
da vitória foi o Nações B que 
derrotou o São Lázaro por 3 
a 2, num jogo bastante mo-
vimentado. A rodada ainda 
teve a vitória do Vila Roma 
sobre o Atlético Maneiro por 
2 a 1 e o empate entre Santa 
Efigênia e São Sebastião, por 

A equipe sub-20 do Salto 
Futebol Clube estreia no 
Campeonato paulista da 
modalidade, hoje (6), enca-
rando o São Bento, na cida-
de de Sorocaba, às 15h. Sal-
to está no Grupo 6, ao lado 
do São Bento, SKA Brasil, 
Ituano, Oeste de Barueri e 
Sharjah Brasil, de Alumínio.
Vão disputar o torneio 72 
clubes, sendo que na pri-
meira fase, as equipes fo-
ram divididas em 12 grupos. 
Os times vão se enfrentar 
em turno e returno, classi-
ficando-se os dois primeiros 

de cada, além dos oito me-
lhores terceiros colocados 
no geral.

Sub-15 e sub-17
Pelo Campeonato Paulista 
sub-17, o Salto FC perdeu 
para o SKA Brasil, jogando 
em Santana do Parnaíba, 
por 3 a 1. O resultado der-
rubou a equipe para a quar-
ta colocação do Grupo 7. O 
líder é o próprio SKA, com 
10 pontos. Ituano, com 7 e 
Desportivo Brasil, de Porto 
Feliz, com 6, também estão 
a frente da equipe. O próxi-

mo duelo da equipe aconte-
ce neste sábado (7), contra 
o Ituano, no Estádio Muni-
cipal Amadeu Mosca.
No sub-15, a equipe salten-
se também foi derrotada 
pelo SKA, por 3 a 0, e segue 
sem vencer na competição. 
A equipe é a lanterna do 
Grupo 7, sem nenhum pon-
to. O líder é o São Bento, 
com 12. No sábado, a equi-
pe encara o Ituano, em bus-
ca dos primeiros pontos.

Novidades
Em um vídeo divulgado no 

canal do Youtube da equi-
pe, o presidente do Salto 
FC, José Carlos Soares da 
Silva, apresentou a nova co-
ordenadora da escolinha do 
Salto FC. Erica Navarro vai 
comandar atletas de 5 a 10 
anos de idade. Ela terá como 
responsabilidade formar as 
equipes que irão disputar o 
Campeonato Paulista sub-
11 e sub-13, no segundo 
semestre. José Carlos ainda 
contou uma novidade. “Ano 
que vem provavelmente te-
remos o futebol feminino”, 
disse.

Ituano de olho no G4

Tênis de mesa na 
Olimpíada do Trabalhador

Confrontos do mata-mata 
começam a ser definidos

O objetivo é estar no 
grupo dos quatro melho-
res da Série B, o Ituano 
vai até Novo Horizonte 
(SP), encarar o Novori-
zontino neste sábado (7), 
às 16h, pela sexta roda-
da da competição.

O adversário é um ve-
lho conhecido das dis-
putas do Campeonato 
Paulista. Neste ano, os 
times se enfrentaram, 
com vitória do Galo por 
2 a 0, em Itu. Rebaixado 
no Paulista, a situação 
do Novorizontino neste 
início de Série B é com-

plicada, já que ocupa a 
penúltima colocação, 
com apenas 3 pontos 
e ainda não conseguiu 
vencer.

Já o Ituano vem em-
balado depois da vitória 
contra o Bahia, no dia 
29 de abril, no Novelli 
Júnior. Com 8 pontos, o 
time de Itu está na quin-
ta colocação, com o mes-
mo número de pontos da 
Chapecoense, quarta 
colocada, e apenas dois 
pontos a menos que Grê-
mio e Cruzeiro. O Bahia 
é o líder com 13 pontos.

A Olimpíada do Traba-
lhador Saltense 2022 tem 
sequência amanhã (7) com 
as competições de Tênis de 
Mesa (masculino e femini-
no), às 15h no salão do Es-
tádio Municipal “Amadeu 
Mosca”.

Desta modalidade parti-
cipam as seguintes empre-
sas: Base Automação, Co-
breq, Eucatex, IFSP, Kanjiko, 
SAAE, Subras, Academia 
Move e Prefeitura.

A competição começou, 
no sábado (30), com as dis-
putas das provas de Natação 
na piscina municipal. O des-
taque ficou para a empresa 
Kanjiko, Campeã Geral do 

masculino, competindo com 
Eucatex (vice), Cobreq, IFSP, 
SAAE e Prefeitura. No femi-
nino, apenas a Academia 
Move teve representantes.

No domingo (1º), houve a 
cerimônia oficial de abertura 
da Olimpíada, com a apre-
sentação das empresas no 
Estádio Municipal “Amadeu 
Mosca. Durante a cerimô-
nia, que teve os juramentos 
do atleta (Gilberto da Costa) 
e do árbitro (Itamar Souza 
Lima). Na oportunidade foi 
homenageado o esportista 
saltense, Luiz Antonio Al-
meida, o Teleco, falecido em 
2021, que foi idealizador do 
torneio.

Com a vitória diante do Los 
Cachaças, por 7 a 6, na noi-
te de terça-feira (3), o Palone 
garantiu a primeira coloca-
ção geral do Campeonato 
Municipal de Futsal. O time 
obteve vitórias em todos os 
jogos da primeira fase e ago-
ra terá pela frente o Rondon, 
equipe que terminará a fase 
de grupos como a oitava me-
lhor na classificação geral.

Essa rodada ainda contou 
com a vitória do São Louren-
ço sobre o Força Jovem por 
2 a 1, num confronto direto. 
O resultado deixa o São Lou-
renço com a terceira melhor 
campanha no geral. Esse 
posto até poderia ser do For-
ça Jovem se a equipe tivesse 

conseguido um empate. A 
rodada ainda teve o duelo de 
eliminados entre Crias e Mu-
lekada, que terminou com 
vitória do Crias por 3 a 1.

A competição contou com as 
últimas três partidas na noite 
de ontem (5), mas as mesmas 
não haviam sido encerradas 
até o fechamento dessa edi-
ção. São elas: Buru x Atlético 
Maneiro; Orós São Judas x 
Bairros Unidos; e Schalke x 
Manchester Salto City.

Com os resultados, serão 
definidos todos os confrontos 
da fase eliminatória, cujas 
partidas serão realizadas na 
próxima semana, com dois 
jogos na terça (10) e dois na 
quinta (12).

30 ANOS DO ESTÁDIO MUNICIPAL – Em comemoração aos 30 anos de fundação do Estádio 
Municipal Amadeu Mosca aconteceu no último domingo (1º) o amistoso entre um combinado, das 

equipes do Guarani e da Saltense, versus o Master do Ituano.  O jogo terminou com vitória do rubro-
negro ituano por 4 a 0. Em campo, nomes como o zagueiro Pereira (campeão brasileiro pelo Bahia em 
1988), Tùlio (ex-Vasco), Romeu, Jenildo e Django representaram o Galo, enquanto Nico, Sidnei, Alan 

Bossolan, Bem, Dalmo, Arnaldo, Vérter e Caju representaram o futebol saltense.
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Dribles e gols são um 
show à parte no Amador

1 a 1.
A segunda rodada só será 

completa no dia 14 de maio, 
com os jogos entre Nações 
Hip Hop e Santo Antônio, e 
Grêmio x São Judas, que fo-

ram adiados por conta da re-
alização dos jogos da Olim-
píadas dos Trabalhadores.

Neste final de semana a 

competição continua com a 
terceira rodada, que começa 
sábado Às 15h30. No Está-
dio Municipal jogam Nações 
B e Empório; no Cridão, o 
Atlético Maneiro tenta a pri-

meira vitória contra o São 
Lázaro e o São Sebastião re-
cebe o Palone, no Campo do 
Marília.

No domingo, às 9h, o São 
Judas joga contra o Juven-
tude no Campo do Cridão; 
o Santo Antônio tem pela 
frente o Grêmio no campo 
do Jardim Marília e o Arena 
Star recebe o Santa Efigênia 
no Campo do Avenida.

Final
Neste domingo (8), aconte-

ce a primeira partida da de-
cisão do Campeonato Ama-
dor da Série C, entre Torre 
Forte e Kamikaze. O jogo 
será no Estádio Municipal, 
a partir das 9h. Por ter tido 
a melhor campanha, o Torre 
Forte joga com a vantagem 
de poder até empatar os dois 
jogos, ou vencer um e perder 
outro (desde que por uma 
soma igual dos placares) 
que será campeão.



08Salto, 06 de Maio de 2022
primeirafeira@uol.com.brcultura

Os galpões da Companhia 
Fiação e Tecelagem São Pe-
dro, indústria têxtil de gran-
de relevância econômica na-
cional, agora são ocupados 
pelo acervo com foco na arte 
brasileira, que inclui obras 
de artistas fundamentais, 
do moderno ao contempo-
râneo, contemplando diver-
sas linguagens artísticas, 
escultura, gravura, desenho, 
instalações, pinturas e foto-
grafia. Com mais de oito sa-
las expositivas, destacam-se 
os jardins e galpões, onde 
a arquitetura do século XIX 
envolve o visitante em uma 
experiência única, em que 
o patrimônio dialoga com a 
arte brasileira.

Um momento especial mar-
cou a história do Museu. No 
domingo (1º) Marcos Amaro 
juntamente com a família e 
amigos fez uma homenagem 
ao pai dele com a inaugu-
ração da sala Rolim Adolfo 
Amaro. “Muito importante 
para nós reunir parte da vida 

dele aqui. Fico muito emocio-
nado e feliz em reviver esse 
momento, ele entregou muito 
da alma dele para nós”, dis-
se emocionado o empresá-
rio. “Rolim foi um homem de 
ação, com personalidade for-
te, sabia contagiar as pessoas 
e despertar sensações”, disse 
Marcos durante o discurso.

O evento contou com a pre-
sença de autoridades, como o 
Embaixador do Paraguai, em-
presários e músicos que toca-
ram a arpa paraguaia, um dos 
instrumentos preferidos do 
Comandante Rolim, fundador 
da Companhia Aérea TAM. 
“Esse espaço é para que as 
pessoas possam se apropriar 
desse espaço para que a arte 
faça parte da vida delas.”, 
destacou.

Novas exposições
Quem for ao Museu São 

Pedro pode visitar três novas 
exposições e uma instalação. 
As mostras vão reunir dese-
nhos e pinturas de diversos 

Em poucos minutos é possível visitar um dos
maiores museus de arte da América Latina, aberto 

ao público desde 2018, numa área de 25.000 m2 no 
centro histórico da cidade de Itu

Arte para todos

De sexta (6) até domingo 
(8), a Sala Palma de Ouro 
recebe a 25ª edição do Dan-
çarte Festival Nacional e In-
ternacional de Dança, mais 
uma vez homenageando a 
criadora do festival, Helena 
Belo Torquato, que faleceu 
no início de 2021

O evento consolida o su-
cesso conquistado ao longo 
dos últimos anos, oferecen-
do um festival competitivo, 
visando, principalmente 
a vitrine dos trabalhos co-
reográficos e a análise, por 
meio de outros olhares da 
dança.

Para a edição de 2022, o 
Dançarte volta a contar com 
todas as categorias, solos, 
duos, trios, e grupos, que 
apresentarão coreografias 
nas modalidades Clássicos 
Livre e Repertório, Moder-
no, Contemporâneo, Esti-
lo Livre, Jazz, Sapateado, 
Danças Urbanas, Danças 

EXPOSIÇÃO EM PORTO FELIZ -  Até o 
dia 27 de maio é possível conhecer a mos-
tra de arte “Ilustre Porto”, no Salão Nobre 
da Cultura. As obras são do artista plástico 
e designer gráfico Nilson Araújo, que ilustra 
cenários da cidade de Porto Feliz, por meio 
de artes digitais. O trabalho é produzido no 
computador em programas específicos para 
ilustrações vetoriais. 

A intenção também é que as crianças e os 
alunos da rede municipal de Educação inte-
rajam com a exposição, fazendo os próprios 
desenhos de pontos turísticos da cidade, va-
lorizando esses locais de Porto Feliz. 

A mostra ficará aberta ao público de se-
gunda a sexta-feira, das 9h às 16h e aos sá-
bados, das 9h às 14h no Salão Nobre da Cul-
tura, localizado na Praça da Matriz, nº 59, 
centro.

Em comemoração ao Dia Mun-
dial da Liberdade de Imprensa, ce-
lebrado no dia 3 de maio, o Museu 
de Salto expõe neste mês jornais 
locais antigos. O Correio de Salto 
foi o jornal pioneiro na cidade. O 

jornal impresso foi criado em 1888 
pelo Dr. Barros Júnior e tinha como 
principal redator o professor Tan-
credo do Amaral.

Muitos jornais foram produzidos 
na cidade, alguns tiveram uma 

duração bem rápida e outros, per-
duraram por anos. Entre os mais 
antigos, temos O Saltense, O Jor-
nal de Salto, O Correio de Salto, 
O Cruzeiro, O Trabalhador, entre 
outros.

As companhias de dança 
interessadas em participar 
do 13ª Edição do Festival 
de Teatro de Salto têm até o 
dia 13 de maio para se ins-
creverem. O Festival será 
realizado entre os dias 9 a 
23 de julho, na Sala Palma 
de Ouro.

As inscrições poderão ser 
realizadas no período de se-

gunda a sexta-feira, das 8h 
às 16h, diretamente na Se-
cretaria da Cultura, locali-
zada na Praça Antônio Viei-
ra Tavares, nº 20, Centro.

A seleção será efetuada 
através da análise do ma-
terial enviado pelos grupos, 
por profissionais da área de 
teatro nomeados pela equi-
pe organizadora do Festival 

de Teatro de Salto, onde se-
rão selecionados no míni-
mo sete espetáculos, entre 
os quais poderão concorrer 
peças adultas, infantis e 
espetáculos de rua.

O evento tem como obje-
tivo divulgar e incentivar o 
teatro como forma de ex-
pressão; valorizar e incenti-
var o intercâmbio entre os 

grupos de teatro; promover 
a produção teatral; propor-
cionar um evento cultural 
de qualidade a população 
saltense com entrada fran-
ca e fomentar a arte local.

O regulamento e seus 
anexos estão disponíveis 
para consulta e impressão 
no site da Prefeitura de Sal-
to (www.salto.sp.gov.br).

Amanhã (7), a Praça XV 
de Novembro, no Centro, 
recebe das 16h às 22h, 
um evento especial em 
celebração do Dia do Ser-
tanejo. Será um dia total-
mente dedicado à música 
e à cultura caipira com a 
participação especial da 
Orquestra de Viola Cai-
pira do Conservatório 

Maestro Henrique Caste-
llari.

O palco ainda ficará 
aberto para dezenas de 
duplas e bandas sertane-
jas da cidade se apresen-
tarem por até 20 minutos 
cada uma. Para participar 
basta se dirigir ao local 
com seu instrumento e se 
inscrever na hora.

Festival de dança celebra sua 25ª edição

Exposição recorda antigos veículos
de imprensa de Salto

Inscrições abertas para o
Festival de Teatro de Salto

Homenagem ao Dia 
do Sertanejo

Obra em exposição “Um presente para Ciccilo”

Fazendas, 1982, de Rogério Emílio, na mostra “José 
Antônio de Almeida: um caipira moderno”

DIVULGAÇÃO

HALY PRODUÇÕES

::Serviço::

Serviço Museu
São Pedro

Data: 1º de maio a
2 de outubro
Horário: quarta-feira a 
domingo, das 11h
às 17h
Endereço: Rua Padre 
Bartolomeu Tadei, 09, 
na Vila São Francisco, 
em Itu
Telefone: 4022.4828

autores, enquanto a instala-
ção é de autoria de José Spa-
niol.

Na sala Rolim Adolfo Ama-

ro, com curadoria de Deni-
se Mattar, está a exposição 
“Um Presente para Ciccillo”, 
que reúne desenhos, aqua-
relas e gravuras oferecidas 
de presente em um álbum 
a Ciccillo Matarazzo (Fran-
cisco Matarazzo Sobrinho) 
durante a realização da II 
Bienal Internacional do Mu-
seu de Arte Moderna de São 
Paulo em 1953. O álbum con-
ta com diferentes gerações 
de artistas, incluindo nomes 
do primeiro Modernismo, e 
refletindo o período de tran-
sição pelo qual passava a 
arte brasileira.

Já a exposição “José Antô-
nio de Almeida: um caipira 
moderno”, com curadoria de 
Odécio Visintin Rossafa Gar-
cia, estará na Sala Almeida 
Jr., exibe cerca de 60 pintu-
ras do artista autodidata, 
conhecido por realizar paisa-
gens de caráter mais lírico, 
com cores vivas e temas liga-
dos à vida no campo, como 
o algodoal, o cafezal e o boi 
no pasto.

Por sua vez “Aurora Impre-
visível”, tem a curadoria de 
Luciana Nicolau, e ficará nas 
Salas 6 e 7, apresentando a 
partir da exibição conjunta 
dos trabalhos de nove artis-
tas e pesquisadores contem-
porâneos, a mostra busca 
transbordar o que hoje reco-
nhecemos e classificamos 
como “espaço” – palavra que 
por si só tem a capacidade de 
representar algo ilimitado. 
Seja pelo uso das cores, pela 

Populares, Dança de Salão, 
Dança do Ventre, Dança 
Flamenca e Gospel.

As apresentações come-
çam na sexta-feira a partir 
das 18h. Já no sábado e no 
domingo, o início das apre-

sentações será às 14h30. 
Serão premiados os três me-
lhores de cada modalidade 
e categoria. Haverá ainda 
premiação para o melhor 
figurino; melhor bailarino e 
melhor bailarina em todas 

as categorias; melhor grupo 
da Terceira Idade; e para o 
melhor grupo do Festival.

Segundo a diretora e orga-
nizadora do evento, Miche-
le Torquato, serão cerca de 
900 dançarinos de diversas 
cidades do Estado de São 
Paulo, além de companhias 
de Aracajú (SE). Em con-
versa com a reportagem do 
PRIMEIRAFEIRA, ela falou 
sobre a expectativa para o 
festival. “O sonho da minha 
mãe (Helena Torquato) era 
não deixar morrer o festi-
val. Então, junto de minha 
equipe, estou empenhada 
na realização. Estou muito 
nervosa em voltar a ter 900 
bailarinos, mas a expecta-
tiva é muito grande, não só 
nossa, mas também do pú-
blico que quer voltar a ver 
os filhos dançarem. Espero 
que seja um festival de mui-
to aprendizado para todos”, 
destacou.

extrapolação da imagem ou 
presença física do corpo hu-
mano, ou pela subjetividade, 
a exposição cria diálogos e 
entremeios entre as obras 
artísticas e as mais variadas 
possibilidades de ocupação, 
dialogando com novas cria-
ções a partir do advento da 
pandemia.

Enquanto quem for visi-
tar a instalação artística 
vai encontrar a “TIAMM 
SCHUOOMM CASH!” (2016) 
no Gapão dos Urubus, a 
partir de amanhã (07), um 
trabalho de José Spaniol 
que enfraquece as relações 
espaciais para que, a partir 
delas, o observador cons-
trua novas verticalidades e 
perspectivas. A sonoridade 
presente na instalação co-
necta o barco ao mar, mesmo 
na ausência de água - e este 
navega com instabilidade e 
firmamento, e se integra no 
espaço.
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O QUE VOCÊ PRECISA SABER
ANTES DE TER UMA CASA CONTÊINER

Imagine uma casa cujo projeto você possa 
encomendar e ela seja fabricada antes 
mesmo de você dispor do terreno.
Imagine também essa mesma casa sendo 
montada em curto espaço de tempo, em uma 
espécie de “fábrica”, e depois transportada 
até o seu terreno, onde será instalada, 
finalizada e entregue toda linda para você 
realizar o seu sonho de viver.
Isso é possível quando o assunto é casa 
contêiner. A técnica construtiva da casa 
contêiner possibilita algumas vantagens: 
ganho de tempo, agilidade na construção, 
mobilidade (você pode levá-la de um lugar 
a outro) e a melhor delas: sustentabilidade.
Esse tipo de construção utiliza contêineres 
marítimos, retirando esses recipientes 
da natureza, reduzindo o impacto e 
contribuindo com a preservação ambiental. 
Não é maravilhoso?

O que é uma casa contêiner?
Casa contêiner é um método construtivo. 
Trata-se de uma casa construída em uma 
estrutura utilizada originalmente para o 
transporte de cargas. Contêiner é uma 

caixa de metal rígida e altamente resistente, 
geralmente de grandes dimensões, 
destinada ao acondicionamento e transporte 
de carga em navios, trens ou carretas.

Qualquer pessoa pode ter uma casa 
contêiner?
Sim, desde que você entenda que viver 
em uma casa contêiner é um estilo de vida 
que privilegia a sustentabilidade. A casa em 
contêiner é para quem entende os ganhos 
de sustentabilidade, é para quem entende a 
estética do contêiner como algo positivo que 
agrega valor ao seu projeto.
Engana-se quem opta pela casa contêiner 
apenas por uma questão de economia. 
Quando a pessoa economiza R$ 30 mil ou 
R$ 40 mil, depois que ela entrou para a casa 
dela e já está morando, aquela vantagem vai 
sendo esquecida e as coisas que ela teve 
que abrir mão para ter aquela economia 
começa a incomodar.
Ou seja: a questão da economia na 
construção é uma consequência, e não 
deve ser a principal razão na escolha do seu 
estilo de vida. (continua)
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Felicidades para Rafael 
Monteiro, que nesta 

segunda (09), faz 
aniversário

Quem comemora idade 
nova nesta segunda 
(09) é Luiz Trevizan. 

Parabéns!

Edna Maciel 
completa idade nova 

nesta quinta (12). 
Felicidades!

Parabéns para Sidnei 
Siqueira, que nesta 

quinta (12) comemora 
idade nova

Na quarta (11), é a 
vez de Jonian Dias 

comemorar seu 
aniversário. Parabéns!

Igor Wulhynek aniversaria 
nesta segunda (09) e 

recebe os parabéns dos 
amigos e familiares

Estreia: Doutor Estranho no Multiverso da Loucura
Após derrotar Dormammu e enfrentar Thanos nos eventos de Vingadores: Ultimato, 
o Mago Supremo, Stephen Strange (Benedict Cumberbatch), e seu parceiro Wong 
(Benedict Wong), continuam suas pesquisas sobre a Joia do Tempo. Mas um velho 

amigo que virou inimigo coloca um ponto final nos seus planos e faz com que 
Strange desencadeie um mal indescritível, o obrigando a enfrentar uma nova e 

poderosa ameaça. O longa se conecta com a série do Disney+ WandaVision e tem 
relação também com Loki. O longa pertence a fase 4 do MCU onde a realidade do 

universo pode entrar em colapso por causa do mesmo feitiço que trouxe os vilões do 
Teioso para o mundo dos Vingadores e o Mago Supremo precisará contar com a ajuda 

de Wanda (Elizabeth Olsen), que vive isolada desde os eventos de WandaVision.

CACHOEIRA – GALINHA – LAGOA   
PESCA – POMAR – ENXOFRE – FERRO 
FLÚOR – HÉLIO – POTÁSSIO – ZINCO  

JOSÉ – MARCELO – RONALDO 
WELLINGTON – ÉDSON - ÉRIC

:: JOGO DOS 7 ERROS ::
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VENDO OU ALUGO Apartamen-
to Centro de Salto 126 m2. Com 
3 quartos sendo uma suíte e com 
duas vagas de garagem coberta. 
Fone 11 97236-1234 Andrea
-----------------------------------------
Apartamento Ed. Motounnée Re-
sidence 2 Dormitórios Novos 270 
mil! Ap. 2 dormitórios, 1 vaga de 
garagem, lazer completo, portaria 
24 horas no Bairro Jardim Nova 
Era, prontos para morar. Aceita fi-
nanciamento. Tel/Whats 11-9.9990-
0056 CRECI 73132
-----------------------------------------
Apartamento Ed. Motounnée Re-
sidence 3 Dormitórios Novos 330 
mil! Ap. 3 dormitórios, 2 vagas de 
garagem, lazer completo, portaria 
24 horas no Bairro Jardim Nova 
Era, prontos para morar. Aceita fi-
nanciamento. Tel/Whats 11-9.9990-
0056 CRECI 73132
-----------------------------------------
APTO GARDEN vendo, 3 dorm, 
Jd dos Taperás, com 76m². Tr: (11) 
97515.7676 / 97656.3165.
-----------------------------------------
VENDO OU ALUGO Apartamen-
to Centro de Salto 126 m2. Com 
3 quartos sendo uma suíte e com 
duas vagas de garagem coberta. 
Tr: 11.97236.1234 c/ Andrea.
-----------------------------------------
EDIF. MONTE SERRAT – Sala co-
mercial c/ 44m² A/C e 1 banheiro 
– R$ 90.000,00. Creci 51. 628. Tr. 
(11) 4029-6487 / (11) 9.9389-2487.
-----------------------------------------
EDIF. JD. DAS HORTÊNCIAS – 
Apto c/ 2 Dorms, sala, cozinha, 
banheiro e quintal privativo c/ 2 va-
gas de garagem – R$ 169.000,00. 
Creci 51. 628. Tr. (11) 4029-6487 / 
(11) 9.9389-2487.
-----------------------------------------
EDIF. MOUTONNÉE – 3 dorms 
(sendo 1 suíte), sala 2 ambientes, 
varanda fechada c/ vidros, cozinha 
planejada, banheiro, área de servi-
ço e 2 vagas de garagem – aceita 
permuta por imóvel no Condomínio 
Icaraí ou Condomínio Zuleika. Cre-
ci 51. 628. Tr. (11) 4029-6487 / (11) 
9.9389-2487.

ALAP3-129 Edif. Jd. Dos Ta-
perás 3d (1 st), sala, copa, coz, 
wc e gar p/1 car . Decorado e, 
mobiliado. R$4.300,00.    Creci 
30192-J. Whats: 11-4028-1983 
Salto
-----------------------------------------
FLAT ILHA GRANDE – 1 Suíte 
c/ armário, sala/ cozinha c/ ge-
ladeira e cookie top, lavanderia 
comunitária c/ máquina de la-
var, 1 vaga de garagem – R$ 
1.500,00 (c/ condomínio e IPTU 
incluso). Creci 51. 628. Tr. (11) 
4029-6487 / (11) 9.9389-2487.

EDIF. SOLAR DOS PASSÁROS - 
2 Dorms, sala, cozinha/lavanderia, 
banheiro, 1 vaga de garagem – R$ 
1.100,00 – Térreo c/ quintal  R$ 
1.200,00 (condomínio + IPTU in-
cluso). Creci 51. 628. Tr. (11) 4029-
6487 / (11) 9.9389-2487.
-----------------------------------------
EDIF. SOLAR DOS SABIÁS – tér-
reo - 2 Dorms, sala, cozinha/lavan-
deria, banheiro, 1 vaga de garagem 
– R$ 1.100,00 (condom. + IPTU in-
cluso). Creci 51. 628. Tr. (11) 4029-
6487 / (11) 9.9389-2487.
-----------------------------------------
EDIF. MOUTONNÉE – 3 Dorms 
(sendo 1 suíte), sala, cozinha, la-
vanderia, banheiro, 2 vagas de 
garagem – R$ 2.200,00 (condom. 
+ IPTU incluso). Creci 51. 628. Tr. 
(11) 4029-6487 / (11) 9.9389-2487.
-----------------------------------------
EDIF. MOUTONNÉE – 2 Dorms 
(sendo 1 suíte), sala, cozinha, 
lavanderia, banheiro, 1 vaga de 
garagem – R$ 1.800,00 (condom. 
+ IPTU incluso). Creci 51. 628. Tr. 
(11) 4029-6487 / (11) 9.9389-2487.

CHACARA EM INDAIATUBA 
Bairro Vale do Sol, 1000 metros 
de terreno, AC:179 metros, 3 quar-
tos, 1suite, Área gourmet, piscina 
3x6, garagem para vários carros 
coberta, portão eletrônico, com 
interfone com câmera, campo de 
futebol pequeno, Pomar, Toda Ava-
randada, Toda murada, Cozinha 
Planejada, R$ 580.000,00. Tr: c/ 
Sandra,ou Carlos 19.99487.5089 / 
19.97119.8369.
-----------------------------------------
VENDA DE CHÁCARA EM CA-
PÃO BONITO SP 1500 metros com 
casa 5 cômodos toda acabada por 
dentro localizado no bairro do turvo 
dos Almeidas na área rural a 150 
metros da rodovia sp 127 km 195. 
Tr. (11) 94119-5989.
-----------------------------------------
JARDIM DAS NAÇÕES vendo 
chácara em Salto, terreno de 1130 
mts² com metade disponível, pos-
sui jardim, pomar e um canil, duas 
casas construídas no total de 313 
mts², a casa principal com 213 
mts², 3 quartos sendo 1 suíte com 
hidro, 1 banheiro, sala, cozinha e 
área de serviço, varanda e gara-
gem para 3 carros, a segunda casa 
com 110 mts², 2 quartos, sala, co-
zinha, banheiro, varanda e portão 
eletrônico, R$ 750.000,00. Tr: (11) 
99942.6475.

**CHÁCARA ALUGO - ZULEIKA 
JABOUR - Ecológica. Piscina e 
quadra.  Salão de jogos. Forno e 
fogão a lenha. 2 dormitórios. 2000 
mensais. Tratar (11) 99536-0733.

CHACARA CARPE DIEM – MOGI 
DAS CRUZES Alugo para tempo-
rada/eventos, estrutura de pernoite 
e cozinha para 100 pessoas, pisci-
nas, parque infantil, campo de fute-
bol, lago, mata nativa com trilhas e 
áreas de caminhadas Diárias entre 
20 a 120 reais por pessoa, exceto 
feriados prolongados, conforme pe-
ríodo de locação e quantidade de 
pessoas. MAIS ADEQUADO PARA 
GRUPOS ACIMA DE 30 PES-
SOAS. Tr: Pedro 11.99728.5812.
-----------------------------------------
CONDOMÍNIO SANTA INÊS ITU, 
alugo chácara anual, R$ 3.000, 
00 mensais, pacote fechado. Tr: 
11.99617.0751.

JARDIM ELIZABETH – SALTO/
SP: Vendo casa, ótima localização, 
2 dorm.; sala; cozinha; WC; área 
de serv.; porões; gar. p/ 2 carros. 
R$ 240.000,00. Aceita Financia-
mento. - Tr. (11) 98602-0915 | (19) 
99176-6994
-----------------------------------------
VENDO CASA, ótima localiza-
ção, 2 dormitórios, sala, cozinha, 
wc, área de serviço, uma sala 
comercial. Tr: (11) 97164.5207 / 
99341.7964.
-----------------------------------------
1775:COND. FECHADO VILLA-
GE HARAS SÃO LUIZ II: 5 dorm 
(3 suítes), 2 salas, coz, 6 wc, 1 
lavabo,8 vagas. Creci J-21366. Tr.: 
(11) 4021-5094 | (11) 4029.7864 / 
PLANTÃO: (11) 99594-0086.
-----------------------------------------
1786: TERRAS DE MONT SER-
RAT: 3 dorm (1 suíte), 3 salas, 
coz, 4 wc, lavabo, 6 vagas. Creci 
J-21366. Tr.: (11) 4021-5094 | (11) 
4029.7864 / PLANTÃO: (11) 99594-
0086.
-----------------------------------------
1792: HARAS PAINEIRAS: 4 dorm 
(4 suítes), sala, coz, 6 wc, 2 vagas. 
Creci J-21366. Tr.: (11) 4021-5094 
| (11) 4029.7864 / PLANTÃO: (11) 
99594-0086.
-----------------------------------------
1793: HARAS PAINEIRAS: 3 suí-
tes, 3 salas, coz, 4 wc, 2 vagas. 
Creci J-21366. Tr.: (11) 4021-5094 
| (11) 4029.7864 / PLANTÃO: (11) 
99594-0086.
-----------------------------------------
1799: SOLAR DAS ARARAS: 2 
dorm, sala, coz, wc, 2 vagas. Creci 
J-21366. Tr.: (11) 4021-5094 | (11) 
4029.7864 / PLANTÃO: (11) 99594-
0086.
-----------------------------------------
1802: JARDIM SONTAG: 4 dorm 
(3 suítes), 3 salas, coz, 2 wc, 2 la-
vabos, 5 vagas. Creci J-21366. Tr.: 
(11) 4021-5094 | (11) 4029.7864 / 
PLANTÃO: (11) 99594-0086.
-----------------------------------------
1805: JARDIM CELANI: 3 dorm. (3 
suítes), coz, 3 salas, wc, 3 vagas. 
Creci J-21366. Tr.: (11) 4021-5094 
| (11) 4029.7864 / PLANTÃO: (11) 
99594-0086.

1808: PORTAL DOS BANDEI-
RANTES: 3 suítes, 2 salas, coz, 
5wc, 2 vagas. Creci J-21366. Tr.: 
(11) 4021-5094 | (11) 4029.7864 / 
PLANTÃO: (11) 99594-0086.
-----------------------------------------
1810: JARDIM GUARUJÁ: 2 
dorm, 1 suíte, sala, coz, wc, 1 
vaga. Creci J-21366. Tr.: (11) 4021-
5094 | (11) 4029.7864 / PLANTÃO: 
(11) 99594-0086.
-----------------------------------------
1811: LAGOS D’ICARAÍ: 3 suítes, 
2 salas, coz, 2 wc, 2 vagas. Cre-
ci J-21366. Tr.: (11) 4021-5094 | 
(11) 4029.7864 / PLANTÃO: (11) 
99594-0086.
-----------------------------------------
1818: GREEN PARK SALTO: 
2dorm (2 suítes), 2 salas, coz, 2 
wc, garagem. Creci J-21366. Tr.: 
(11) 4021-5094 | (11) 4029.7864 / 
PLANTÃO: (11) 99594-0086.
-----------------------------------------
1821: COND. GUARUJÁ: 3 dorm. 
(1 suíte), 2 salas, coz, 2 wc, 2 va-
gas. Creci J-21366. Tr.: (11) 4021-
5094 | (11) 4029.7864 / PLANTÃO: 
(11) 99594-0086.
-----------------------------------------
1823: HARAS PAINEIRAS: 4 dorm 
(4 suítes), 3 salas, coz, 7 wc, la-
vabo, 4 vagas. Creci J-21366. Tr.: 
(11) 4021-5094 | (11) 4029.7864 / 
PLANTÃO: (11) 99594-0086.
-----------------------------------------
1825: RESID. PRIMAVERA II: 
4 dorm (4 suítes), 3 salas, coz, 6 
wc, 3 vagas. Creci J-21366. Tr.: 
(11) 4021-5094 | (11) 4029.7864 / 
PLANTÃO: (11) 99594-0086.
-----------------------------------------
1828: COND. ILHA DAS ÁGUAS: 
3 dorm (1 suíte), 3 salas, coz, 2 
wc, 1vaga. Creci J-21366. Tr.: 
(11) 4021-5094 | (11) 4029.7864 / 
PLANTÃO: (11) 99594-0086.
-----------------------------------------
1829: PORTAL DOS BANDEI-
RANTES: 2 dorm (1 suíte), 3 sa-
las, coz, wc, lavabo, 1 vaga. Cre-
ci J-21366. Tr.: (11) 4021-5094 | 
(11) 4029.7864 / PLANTÃO: (11) 
99594-0086.
-----------------------------------------
1831: JD. PANORAMA: 3 dorm 
(1 suíte), sala, coz, 3 wc, 2 vagas. 
Creci J-21366. Tr.: (11) 4021-5094 
| (11) 4029.7864 / PLANTÃO: (11) 
99594-0086.
-----------------------------------------
1832: PORTAL DOS BANDEI-
RANTES: 2 dorm (1 suíte), 2 
salas, coz, 2 wc, 4 vagas. Creci 
J-21366. Tr.: (11) 4021-5094 | 
(11) 4029.7864 / PLANTÃO: (11) 
99594-0086.
-----------------------------------------
1834: EDIFÍCIO MOUTONNÉE: 2 
dorm (1 suíte), sala, coz, 2 wc, 1 
vaga. Creci J-21366. Tr.: (11) 4021-
5094 | (11) 4029.7864 / PLANTÃO: 
(11) 99594-0086.
-----------------------------------------
1836: EDIFÍCIO MOUTONNÉE: 
2 dorm (1 suíte), salas, coz, 2 
wc, 2 vagas. Creci J-21366. Tr.: 
(11) 4021-5094 | (11) 4029.7864 / 
PLANTÃO: (11) 99594-0086.
-----------------------------------------
1840: COND. RIO DAS PEDRAS: 
2 dorm, sala, coz, 2 wc, vaga. Cre-
ci J-21366. Tr.: (11) 4021-5094 | 
(11) 4029.7864 / PLANTÃO: (11) 
99594-0086.
-----------------------------------------
1844: RESID. PQ. LAGUNA: 2 
dorm, sala, coz, wc, 1 vaga. Cre-
ci J-21366. Tr.: (11) 4021-5094 | 
(11) 4029.7864 / PLANTÃO: (11) 
99594-0086.
-----------------------------------------
1846: HARAS SÃO LUIZ: 4 dorm 
(3 suítes), 3 salas, coz, 5 wc, gara-
gem. Creci J-21366. Tr.: (11) 4021-
5094 | (11) 4029.7864 / PLANTÃO: 
(11) 99594-0086.
-----------------------------------------
1857: VIVENDAS DA VILA II: 2 
dorm, sala, coz, wc, 1 vaga. Cre-
ci J-21366. Tr.: (11) 4021-5094 | 
(11) 4029.7864 / PLANTÃO: (11) 
99594-0086.
-----------------------------------------
1858: RESIDENCIAL PRIMA-
VERA II: 3 suítes, 3 salas, coz, 5 
wc, 3 vagas. Creci J-21366. Tr.: 
(11) 4021-5094 | (11) 4029.7864 / 
PLANTÃO: (11) 99594-0086.
-----------------------------------------
1860: RESIDENCIAL LAGOS 
D’ICARAÍ: 3 dorm (1 suíte), coz, 
sala, 3 vagas. Creci J-21366. Tr.: 
(11) 4021-5094 | (11) 4029.7864 / 
PLANTÃO: (11) 99594-0086.
-----------------------------------------
1861: JARDIM GUARUJÁ: 2 dorm 
(1 suíte), 3 salas, coz, wc, 2 vagas. 
Creci J-21366. Tr.: (11) 4021-5094 
| (11) 4029.7864 / PLANTÃO: (11) 
99594-0086.
-----------------------------------------
1865: RESIDENCIAL LAGOS 
D’ICARAÍ: 3 dormi (1 suíte, sala, 
coz, 2 wc, 2 vagas. Creci J-21366. 
Tr.: (11) 4021-5094 | (11) 4029.7864 
/ PLANTÃO: (11) 99594-0086.

1866: JARDIM GUARUJÁ: 3 dorm 
(1 suíte), 2 salas, coz, 2 wc, 2 va-
gas. Creci J-21366. Tr.: (11) 4021-
5094 | (11) 4029.7864 / PLANTÃO: 
(11) 99594-0086.
-----------------------------------------
1879: COND. JD. DOS TAPERÁS: 
2 dorm, sala, coz, wc, garagem. 
Creci J-21366. Tr.: (11) 4021-5094 
| (11) 4029.7864 / PLANTÃO: (11) 
99594-0086.
-----------------------------------------
1881: COND. JD. DOS TAPERÁS: 
3 dorm (1 suíte), 2 salas, coz, 
wc, garagem. Creci J-21366. Tr.: 
(11) 4021-5094 | (11) 4029.7864 / 
PLANTÃO: (11) 99594-0086.
-----------------------------------------
1883: VILA FLORA: 3 dorm (1 
suíte), sala, coz, 2 wc, 2 vagas. 
Creci J-21366. Tr.: (11) 4021-5094 
| (11) 4029.7864 / PLANTÃO: (11) 
99594-0086.
-----------------------------------------
1889: TERRAS DE SÃO PEDRO 
E SÃO PAULO: 3 dorm, 2 salas, 
coz, 3 wc, lavabo, 2 vagas. Creci 
J-21366. Tr.: (11) 4021-5094 | (11) 
4029.7864 / PLANTÃO: (11) 99594-
0086.
-----------------------------------------
1894: VILLAGE MOUNTONNEÉ: 
3 quartos, 1 suíte, 2 salas, 1 coz, 
espaço gourmet, 2 vagas. Creci 
J-21366. Tr.: (11) 4021-5094 | (11) 
4029.7864 / PLANTÃO: (11) 99594-
0086.
-----------------------------------------
1895: VILLAGE HARAS SÃO 
LUIZ: 3 dorm (1 suíte), 3 salas, coz, 
3wc, 2 vagas. Creci J-21366. Tr.: 
(11) 4021-5094 | (11) 4029.7864 / 
PLANTÃO: (11) 99594-0086.

1899: COND. MONTE BELO: 4 
dorm (4 suítes), 3 salas, coz, 5 wc, 
lavabo, 3 vagas. Creci J-21366. Tr.: 
(11) 4021-5094 | (11) 4029.7864 / 
PLANTÃO: (11) 99594-0086.
-----------------------------------------
1900: HARAS PAINIERAS: 4 dorm 
(4 suítes), 3 salas, coz, 5 wc, 4 va-
gas. Creci J-21366. Tr.: (11) 4021-
5094 | (11) 4029.7864 / PLANTÃO: 
(11) 99594-0086.
-----------------------------------------
1901: COND. MORADAS SÃO 
LUIZ: 4 dorm (4 suítes), 4 salas, 
coz, 5 wc, lavabo, 3 vagas
-----------------------------------------
1902: COND. GUARUJÁ: 3 dorm 
(1 suíte), 2 salas, coz, wc, la-
vabo, 2 vagas. Creci J-21366. Tr.: 
(11) 4021-5094 | (11) 4029.7864 / 
PLANTÃO: (11) 99594-0086.
-----------------------------------------
1903: RESIDENCIAL PICCOLI-
NO: 3 dorm (1 suíte), 2 salas, coz, 
4 wc, 2 vagas. Creci J-21366. Tr.: 
(11) 4021-5094 | (11) 4029.7864 / 
PLANTÃO: (11) 99594-0086.
-----------------------------------------
1904: HARAS PAINEIRAS: 3 dorm 
(3 suítes), 3 salas, coz, 5 wc, 3 va-
gas. Creci J-21366. Tr.: (11) 4021-
5094 | (11) 4029.7864 / PLANTÃO: 
(11) 99594-0086.
-----------------------------------------
1905: VILLAGE MOUTONNÉE: 
3 dorm (1 suíte), 2 salas, coz, 2 
wc, 2 vagas. Creci J-21366. Tr.: 
(11) 4021-5094 | (11) 4029.7864 / 
PLANTÃO: (11) 99594-0086.
-----------------------------------------
1908: VILLAGE MOUTONNÉE: 
3 dorm (1 suíte), 3 salas, coz, 
3wc, 2 vagas. Creci J-21366. Tr.: 
(11) 4021-5094 | (11) 4029.7864 / 
PLANTÃO: (11) 99594-0086.

1909: VILLAGE MOUTONNÉE: 
3 dorm (1 suíte), 2 salas, coz, wc, 
lavabo, 2 vagas. Creci J-21366. Tr.: 
(11) 4021-5094 | (11) 4029.7864 / 
PLANTÃO: (11) 99594-0086.
-----------------------------------------
1911: RESIDENCIAL CENTRAL 
PARQUE: 3 dorm (1 suíte), 2 salas, 
coz, 2 wc, 2 vagas. Creci J-21366. 
Tr.: (11) 4021-5094 | (11) 4029.7864 
/ PLANTÃO: (11) 99594-0086.
-----------------------------------------
1914: RESIDENCIAL PARQUE 
IMPERIAL: 2 dorm (1 suíte), 2 
salas, coz, 2 wc, garagem. Creci 
J-21366. Tr.: (11) 4021-5094 | (11) 
4029.7864 / PLANTÃO: (11) 99594-
0086.
-----------------------------------------
1915: CONDOMÍNIO ZULEIKA 
JABOUR: 4 dorm, sala, coz, 2 
wc, 4 vagas. Creci J-21366. Tr.: 
(11) 4021-5094 | (11) 4029.7864 / 
PLANTÃO: (11) 99594-0086.
-----------------------------------------
1916: RESIDENCIAL LAGOS 
D’ICARAÍ: 3 dorm (3 suítes), 2 
salas, coz, 4 wc, lavabo, 2 vagas. 
Creci J-21366. Tr.: (11) 4021-5094 
| (11) 4029.7864 / PLANTÃO: (11) 
99594-0086.
-----------------------------------------
1919: CONDOMÍNIO ZULEIKA 
JABOUR: 3 dorm, 2 salas, 2 wc, 
coz, 3 vagas . Creci J-21366. Tr.: 
(11) 4021-5094 | (11) 4029.7864 / 
PLANTÃO: (11) 99594-0086.
-----------------------------------------
1921: CHÁCARAS DE RECREIO 
INGÁ: 2 dorm, 5 suítes, 3 salas, 
coz, 6 wc, 9 vagas. Creci J-21366. 
Tr.: (11) 4021-5094 | (11) 4029.7864 
/ PLANTÃO: (11) 99594-0086.

1926: CONDOMÍNIO VILLAGE 
MOUTONNÉE: 3 dorm (1 suíte), 2 
salas, coz,  2 wc, lavabo, 2 vagas. 
Creci J-21366. Tr.: (11) 4021-5094 
| (11) 4029.7864 / PLANTÃO: (11) 
99594-0086.
-----------------------------------------
1927: VILA ROMA: 1 dorm, sala, 
coz, wc, garagem. Creci J-21366. 
Tr.: (11) 4021-5094 | (11) 4029.7864 
/ PLANTÃO: (11) 99594-0086.
-----------------------------------------
1930: JARDIM BOM RETIRO: 
3 dorm (1 suíte), 2 salas, coz, 2 
wc, 2 vagas. Creci J-21366. Tr.: 
(11) 4021-5094 | (11) 4029.7864 / 
PLANTÃO: (11) 99594-0086.
-----------------------------------------
1931: CONDOMÍNIO MONTE 
BELO: 3 dorm (1 suíte), 2 salas, 
coz, 3 wc, 4 vagas. Creci J-21366. 
Tr.: (11) 4021-5094 | (11) 4029.7864 
/ PLANTÃO: (11) 99594-0086.
-----------------------------------------
1933: COND. GUARUJÁ: 3 dorm 
(1 suíte), 2 salas, coz, 2 wc, la-
vabo, 2 vagas. Creci J-21366. Tr.: 
(11) 4021-5094 | (11) 4029.7864 / 
PLANTÃO: (11) 99594-0086.
-----------------------------------------
1934: COND. MONTE BELO: 4 
dorm (2 suítes), 3 salas, coz, 3 wc, 
lavabo, 9 vagas. Creci J-21366. Tr.: 
(11) 4021-5094 | (11) 4029.7864 / 
PLANTÃO: (11) 99594-0086.
-----------------------------------------
1942: COND. ZULEIKA JABOUR: 
4 dorm (1 suíte), sala, coz, 3 wc, 
lavabo, 6 vagas. Creci J-21366. Tr.: 
(11) 4021-5094 | (11) 4029.7864 / 
PLANTÃO: (11) 99594-0086.
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1947: COND. VILLAGE HARAS 
SÃO LUIZ: 3 dorm (1 suíte), 3 
salas, coz, 3 wc, lavabo, 2 vagas. 
Creci J-21366. Tr.: (11) 4021-5094 
| (11) 4029.7864 / PLANTÃO: (11) 
99594-0086.
-----------------------------------------
1948: TERRAS DE MONT SER-
RAT: 3 dorm (2 suítes), 2 salas, 
coz, 3 wc, lavabo, 2 vagas. Creci 
J-21366. Tr.: (11) 4021-5094 | (11) 
4029.7864 / PLANTÃO: (11) 99594-
0086.
-----------------------------------------
AVRC3-1285 Cond. Costa das 
Areias 3d (1 st), sala 2 amb, lav, 
coz. Ame., esp. gourmet c/ churr, 
forno a lenha, aquec solar, lavand, 
quintal, sotão rev p/dorm e gar 
p/4 carros. R$ 850.000,00. Creci 
30192-J. Whats: 11-4028-1983 
Salto
-----------------------------------------
AVRC2-408 Village Moutoonnee 
2d (1 st), sala, coz integ, wc, gar 
p/2 car. Arm plan. R$580 mil Cre-
ci 30192-J. Whats: 11-4028-1983 
Salto
-----------------------------------------
AVR3-3128 Jd. Planalto Piso inf: 
2d (1 st), sala, coz, wc, lav peq e 
2 gar. Piso sup: 1d, sala ing c/coz, 
wc, lav, quintal com wc e varanda 
ampla (rev p/dorm). R$ 400 mil. 
Creci 30192-J. Whats: 11-4028-
1983 Salto
-----------------------------------------
AVR1-500 Jd. Das Nações 1 st, 
wc, sala, cozinha, lavanderia, 
área de churr e gar p/2 car. R$ 
250.000,00. Creci 30192-J. Whats: 
11-4028-1983 Salto
-----------------------------------------
AVAP2-1082 Solar Sabiás 2d, 
sala, cozinha com gabinete, wc 
com box e espelho, gar 1 car. R$ 
176.000,00. Creci 30192-J. Whats: 
11-4028-1983 Salto
-----------------------------------------
AVICI-973 São Gabriel Salão de 
festas c/ área coberta para mesas, 
coz, churr c/pia, wc masc e fem, 
piscina, grande área para sol. R$ 
300.000,00. Creci 30192-J. Whats: 
11-4028-1983 Salto

NOVA ERA vendo casa, na rua 
Santo Agostinho, 80, de es-
quina, preço a combinar. Tr: 
11.99773.7614  com Aldo.
-----------------------------------------
COND. VILAGIO MOUTONNÉE 
– casa nova c/ 3 dorms (sendo 1 
suíte c/ closet), sala, cozinha, ba-
nheiro, lavanderia e garagem, ex-
celente acabamento – doctos ok. 
Creci 51. 628. Tr. (11) 4029-6487 / 
(11) 9.9389-2487.
-----------------------------------------
COND. SANTA ROSA – 2 dorms, 
sala, cozinha, banheiro, varanda, 
churrasqueira, piscina e pomar -  
R$ 475.000,00. Creci 51. 628. Tr. 
(11) 4029-6487 / (11) 9.9389-2487.
-----------------------------------------
COND. CENTRAL PARQUE – 3 
Dorms (sendo 1 suíte), sala, co-
zinha planejada, lavabo, banheiro 
e garagem. Creci 51. 628. Tr. (11) 
4029-6487 / (11) 9.9389-2487.
-----------------------------------------
COND. ESPLANADA – 3 Dorms 
(sendo suíte c/ closet), salas, es-
critório, lavabo, banheiro, cozinha e 
espaço gourmet. Creci 51. 628. Tr. 
(11) 4029-6487 / (11) 9.9389-2487.
-----------------------------------------
PORTAL DOS BANDEIRANTES – 
3 suítes c/ armário, sala, cozinha 
c/ armários, lavabo, área gourmet 
+ depósito – doctos. Ok. Creci 
51. 628. Tr. (11) 4029-6487 / (11) 
9.9389-2487.
-----------------------------------------
CENTRO – Salão comercial c/ 125 
M² de construção c/ pé direito alto. 
Creci 51. 628. Tr. (11) 4029-6487 / 
(11) 9.9389-2487.
-----------------------------------------
BELA VISTA – 3 dorms (sendo 1 
suíte), sala 2 ambientes, cozinha 
c/ armário embutido, banheiro, ga-
ragem – Doctos Ok. – 385m² AT. 
Creci 51. 628. Tr. (11) 4029-6487 / 
(11) 9.9389-2487.
-----------------------------------------
JD. DAS NAÇÕES – 2 Dorms 
(sendo 1 suíte), sala, cozinha, la-
vanderia, edícula c/ churrasqueira, 
banheiro e garagem. Creci 51. 628. 
Tr. (11) 4029-6487 / (11) 9.9389-
2487.

JD. SANTA EDWINGES –  2 Dor-
ms (sendo 1 suíte), sala, cozinha, 
banheiro, área de serviço e gara-
gem – Doctos Ok – R$ 290.000,00. 
Creci 51. 628. Tr. (11) 4029-6487 / 
(11) 9.9389-2487.
-----------------------------------------
SALTO S. JOSÉ – 2 Dorms, sala, 
cozinha, banheiro + 1 cômodo c/ 
banheiro e garagem p/ 2 carros – 
R$ 240.000,00. Creci 51. 628. Tr. 
(11) 4029-6487 / (11) 9.9389-2487.
-----------------------------------------
SOL D’ICARAI - 2 DormS, sala, 
cozinha, banheiro, lavanderia, ga-
ragem p/ 4 carros– Doctos Ok - R$ 
340.000,00. Creci 51. 628. Tr. (11) 
4029-6487 / (11) 9.9389-2487.
-----------------------------------------
VILLAGIO MILIONI – 3 Dorms, 
(sendo 1 suíte) c/ armários, sala 
2 ambientes, cozinha planejada, 
banheiro, lavabo, ar condicionado, 
sistema de caixa, cisterna de água 
c/ bomba – R$ 550.000,00. Creci 
51. 628. Tr. (11) 4029-6487 / (11) 
9.9389-2487.

ALRC3-179 Cond. Monte Serrat 
3d (1 st), sala 2 amb, copa, coz, wc, 
á.serv, paisag, á.gour, piscina, po-
mar e gar p/3 carros.R$ 10.000,00. 
Creci 30192-J. Whats: 11-4028-
1983 Salto
-----------------------------------------
ALRC3-169 Cond. Lagos D’Icarai 
3 st (1 c/closet), sala de estar c/ pé 
direito alto, lavabo, coz c/arm, churr 
gourmet c/lavabo, quintal e gar p/4 
carros. R$ 5.400,00. Creci 30192-J. 
Whats: 11-4028-1983 Salto
-----------------------------------------
ALRC3-175 e 176 Village Villa 
Bella Sobrado 3 d (1 st), sala, wc, 
coz, lav. Á.gourmet, quintal e gar 
p/2 car. R$3.100,00 Creci 30192-J. 
Whats: 11-4028-1983 Salto

ALR1-1203 Três Marias 1d, sala 
e cozinha integrada. R$ 800,00. 
Creci 30192-J. Whats: 11-4028-
1983 Salto
-----------------------------------------
ALR1-1204 Centro 1d, cozinha, 
varanda e wc nos fundos. R$ 
800,00. Creci 30192-J. Whats: 11-
4028-1983 Salto
-----------------------------------------
JD. ELIZABETH – R. Espanha - 
1 Dorm, sala, cozinha, banheiro, 
varanda grande na frente e gara-
gem – R$ 1.000,00 c/ IPTU. Creci 
51. 628. Tr. (11) 4029-6487 / (11) 
9.9389-2487.
-----------------------------------------
VL. NOVA – R. Campos Sales, 528 
- 3 Dorms, sala, copa, cozinha, 2 
banheiros, garagem e quintal – R$ 
1.900,00 c/ IPTU. Creci 51. 628. Tr. 
(11) 4029-6487 / (11) 9.9389-2487.
-----------------------------------------
VL. NOVA – R. Prudente de Mo-
raes, 1225 - 2 Dorms, sala, cozi-
nha, banheiro, lavanderia e ga-
ragem – R$ 1.400,00 + R$ 60,00 
IPTU. Creci 51. 628. Tr. (11) 4029-
6487 / (11) 9.9389-2487.
-----------------------------------------
VL. NOVA – R. Floriano Peixoto 
- 3 Dorms (sendo 1 suíte), sala, 
copa, cozinha c/ armário, banheiro, 
edícula c/ churrasqueira e banhei-
ro, garagem p/ vários carros – R$ 
3.000,00 + IPTU. Creci 51. 628. Tr. 
(11) 4029-6487 / (11) 9.9389-2487.
-----------------------------------------
VL. NOVA –  R. Campos Sales, 451 
- 02 Dorms, sala, cozinha, banhei-
ro, depósito, lavanderia e garagem 
– R$ 1.300,00 + R$ 60,00 IPTU. 
Creci 51. 628. Tr. (11) 4029-6487 / 
(11) 9.9389-2487.
-----------------------------------------
JD. BANDEIRANTES –  R. Teotô-
nio C.  Moraes, 461 – Sobrado c/ 
2 Dorms, sala, cozinha, 2 banhei-
ros, lavanderia e garagem – R$ 
1.300,00 + IPTU. Creci 51. 628. Tr. 
(11) 4029-6487 / (11) 9.9389-2487.

TERRENO EM ITANHAÉM, Litoral 
de São Paulo 80% plano, 750m² 
(15x50), R$ 60.000,00, com: escri-
tura definitiva registrada, 3 km da 
praia, condições de pagamento: R$ 
30.000,00 à vista e saldo em pe-
dras semipreciosas, carro ou moto 
usado ou algo do meu interesse. Tr: 
Beni José 11.99935.6106 (hc).
-----------------------------------------
*VENDO TERRENO tamanho 6,5 x 
27 metros na cidade de BURI/SP. 
R$ 45 mil, aceito carro de até R$ 30 
mil como forma de pagamento. In-
teressados entrar em contato atra-
vés do número (11) 97330-1286 ou 
recados no (11) 99752-5750.
-----------------------------------------
Lote no Cond. Residencial Pri-
mavera 1.180 metros R$ 300 
mil Esquina Plano Lote Cond. 
Residencial Primavera, plano, es-
quina, ótima localização próximo 
a portaria. Um dos melhores lotes 
disponíveis no Condomínio! Con-
sulte nossas opções! Tel/Whats 11-
9.9990-0056 CRECI 73132
-----------------------------------------
Área Comercial na Rua Japão 
próximo ao Res. Pq. Laguna 
2.000 m2  Área comercial na rua 
Japão próximo ao Ed. Solar das 
Araras e ao Res. Pq. Laguna 
2.000,00 metros ampla testada 
ótima localização. Tel/Whats 11-
9.9990-0056 CRECI 73132
-----------------------------------------
STA. MARTA III vendo terre-
no, 275m2 R$ 170mil. Tr: (11) 
97105.8416.
-----------------------------------------
JARDIM SALTENSE vendo terre-
no, 10x25, na rua Theóphilo Leite, 
ótima localização, próx ao colégio 
Anglo, rua comercial, acesso as 
rodovias para Campinas, Indaia-
tuba, Sorocaba, Piracicaba. Tr: 
11.99605.9060.
-----------------------------------------
1824: JARDIM SANTA RITA: 
150m² . Creci J-21366. Tr.: (11) 
4021-5094 | (11) 4029.7864 / 
PLANTÃO: (11) 99594-0086.

1788: JARDIM AMÉRICA: 337m². 
Creci J-21366. Tr.: (11) 4021-5094 
| (11) 4029.7864 / PLANTÃO: (11) 
99594-0086.
-----------------------------------------
1773: SANTA MARTA III: 161m². 
Creci J-21366. Tr.: (11) 4021-5094 
| (11) 4029.7864 / PLANTÃO: (11) 
99594-0086.
-----------------------------------------
1822: JARDIM AMÉRICA - VÁR-
ZEA PAULISTA/SP: 344m². Creci 
J-21366. Tr.: (11) 4021-5094 | (11) 
4029.7864 / PLANTÃO: (11) 99594-
0086.
-----------------------------------------
1819: TERRAS DE MONT SER-
RAT: 1152m². Creci J-21366. Tr.: 
(11) 4021-5094 | (11) 4029.7864 / 
PLANTÃO: (11) 99594-0086.
-----------------------------------------
1774: TERRAS DE SANTA 
IZABEL: 1020m². Creci J-21366. 
Tr.: (11) 4021-5094 | (11) 4029.7864 
/ PLANTÃO: (11) 99594-0086.
-----------------------------------------
1806: RESIDENCIAL MORRO DA 
MATA: 337m². Creci J-21366. Tr.: 
(11) 4021-5094 | (11) 4029.7864 / 
PLANTÃO: (11) 99594-0086.
-----------------------------------------
1816: JARDIM CELANI: 300m². 
Creci J-21366. Tr.: (11) 4021-5094 
| (11) 4029.7864 / PLANTÃO: (11) 
99594-0086.
-----------------------------------------
1797: CONDOMÍNIO VERA CRUZ: 
185m² (Já possui Planta aprovada) 
. Creci J-21366. Tr.: (11) 4021-5094 
| (11) 4029.7864 / PLANTÃO: (11) 
99594-0086.
-----------------------------------------
1867: JARDIM JARAGUÁ: 400m². 
Creci J-21366. Tr.: (11) 4021-5094 
| (11) 4029.7864 / PLANTÃO: (11) 
99594-0086.
-----------------------------------------
1885: VILA FLORA: 125m². Creci 
J-21366. Tr.: (11) 4021-5094 | (11) 
4029.7864 / PLANTÃO: (11) 99594-
0086.

1898: HARAS PAINEIRAS: 
1481m². Creci J-21366. Tr.: (11) 
4021-5094 | (11) 4029.7864 / 
PLANTÃO: (11) 99594-0086.
-----------------------------------------
1917: RESIDENCIAL CENTRAL 
PARQUE: 300m². Creci J-21366. 
Tr.: (11) 4021-5094 | (11) 4029.7864 
/ PLANTÃO: (11) 99594-0086.
-----------------------------------------
1922: PORTAL DOS BANDEIRAN-
TES: 524m². Creci J-21366. Tr.: 
(11) 4021-5094 | (11) 4029.7864 / 
PLANTÃO: (11) 99594-0086.
-----------------------------------------
1924: JARDIM AMÉRICA: 240m². 
Creci J-21366. Tr.: (11) 4021-5094 
| (11) 4029.7864 / PLANTÃO: (11) 
99594-0086.
-----------------------------------------
1943: COND. MONTE BELO: 
2400m². Creci J-21366. Tr.: (11) 
4021-5094 | (11) 4029.7864 / 
PLANTÃO: (11) 99594-0086.
-----------------------------------------
SERRA DOS IPÊS –  5 Lotes jun-
tos – todo murado – R$ 120.000,00 
CADA LOTE. Creci 51. 628. Tr. (11) 
4029-6487 / (11) 9.9389-2487.
-----------------------------------------
JD. SONTAG – Lote c/ 1000 A/C 
– todo murado, ótima localização 
– R$ 590.000,00. Creci 51. 628. Tr. 
(11) 4029-6487 / (11) 9.9389-2487.
-----------------------------------------
NOVO SÃO PEDRO – Lote c/ 
176m² - quitado – R$ 125.000,00. 
Creci 51. 628. Tr. (11) 4029-6487 / 
(11) 9.9389-2487.
-----------------------------------------
PORTAL DOS BANDEIRANTES – 
Lote c/ 471,25m² ótima localização. 
Creci 51. 628. Tr. (11) 4029-6487 / 
(11) 9.9389-2487.
-----------------------------------------
COND. CENTRAL PARQUE – Óti-
mo lote c/ 300m² A.T. – excelente 
topografia – R$ 250.000,00. Creci 
51. 628. Tr. (11) 4029-6487 / (11) 
9.9389-2487.

COND. MIRANTE DOS IPÊS 
– Excelente lote c/ 585m² - R$ 
310.000,00. Creci 51. 628. Tr. (11) 
4029-6487 / (11) 9.9389-2487.
-----------------------------------------
COND. MOUTONNEÉ terreno 
175m². Tr: 19.98340.9972.
-----------------------------------------
VILLAGE MOUTONNEÉ terreno 
175m². Tr: 97656.3165.

BELA VISTA salão comercial, 
com 783m², para supermercado, 
na rua 7 de Setembro, 1234. Tr: 
11.97656.3165.

1739: ÁREA COMERCIAL – SAL-
TO DE SÃO JOSÉ: 2000m². Creci 
J-21366. Tr.: (11) 4021-5094 | (11) 
4029.7864 / PLANTÃO: (11) 99594-
0086.
-----------------------------------------
1726: CENTRO: Sala Comer-
cial – 100m². Creci J-21366. Tr.: 
(11) 4021-5094 | (11) 4029.7864 / 
PLANTÃO: (11) 99594-0086.
-----------------------------------------
1747: VILA HENRIQUE: Casa Co-
mercial – AT 141m². Creci J-21366. 
Tr.: (11) 4021-5094 | (11) 4029.7864 
/ PLANTÃO: (11) 99594-0086.
-----------------------------------------
1855: JD. DAS NAÇÕES: Salas 
Comerciais: AT 60m² (Com ba-
nheiro em cada sala e recepção de 
uso comum) . Creci J-21366. Tr.: 
(11) 4021-5094 | (11) 4029.7864 / 
PLANTÃO: (11) 99594-0086.

1877: VILA NOVA: GALPÃO CO-
MERCIAL: 82m². Creci J-21366. 
Tr.: (11) 4021-5094 | (11) 4029.7864 
/ PLANTÃO: (11) 99594-0086.
-----------------------------------------
1886: VILA NOVA: GALPÃO 
COMERCIAL. Creci J-21366. Tr.: 
(11) 4021-5094 | (11) 4029.7864 / 
PLANTÃO: (11) 99594-0086.
-----------------------------------------
1892: CENTRO: GALPÃO CO-
MERCIAL: 495m². Creci J-21366. 
Tr.: (11) 4021-5094 | (11) 4029.7864 
/ PLANTÃO: (11) 99594-0086.
-----------------------------------------
1912: RECANTO DO GUARAÚ: 
Galpão Industrial: 369m². Creci 
J-21366. Tr.: (11) 4021-5094 | (11) 
4029.7864 / PLANTÃO: (11) 99594-
0086.
-----------------------------------------
1794: CENTRO: Galpão Comer-
cial – 730m². Creci J-21366. Tr.: 
(11) 4021-5094 | (11) 4029.7864 / 
PLANTÃO: (11) 99594-0086.
-----------------------------------------
ALICI-1653 Imperial área livre de 
160m², escr, 3 wcs (1 adaptado 
para deficiente). R$4.400,00. Cre-
ci 30192-J. Whats: 11-4028-1983 
Salto
-----------------------------------------
ALICI-1554 Saltense Salão comer-
cial pequeno com wc, com 2 portas 
de aço. R$ 1.000,00. Creci 30192-
J. Whats: 11-4028-1983 Salto 
-----------------------------------------
ALICI-1605 São Gabriel Barra-
cão com 300m² com escr, 3wcs 
(1 p/def) e + 120m² de porão.
R$6.600,00 Creci 30192-J. Whats: 
11-4028-1983 Salto
-----------------------------------------
ALICI-1596 Vila dos Eucaliptos 
Salão c/bom acabamento, pia, 
gabinete, wc e gar p/2 car. R$ 
1.000,00 Creci 30192-J. Whats: 11-
4028-1983 Salto
-----------------------------------------
ALICI-1564 S.Pedro/S.Paulo 
Salão +/- 100 m² de área coberta 
e +/- 70 m² de área descoberta, 
pia, churrasqueira e 2 wcs. R$ 
1.600,00. Creci 30192-J. Whats: 
11-4028-1983 Salto
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ALICI-1566 Centro Salão com 
aproximadamente 100 m², wc, es-
critório. R$ 2.700,00. Creci 30192-
J. Whats: 11-4028-1983 Salto
-----------------------------------------
ALICI-1573 Centro (Antigo Bra-
desco) Salão com aproxima-
damente 200m², wc, copa, coz, 
ventilador. Piso sup: Residência 
de moradia R$ 10.000,00. Creci 
30192-J. Whats: 11-4028-1983 
Salto
-----------------------------------------
ALR4-078 Centro Casa comercial 
com excelente localização. Ideal 
para clinicas/consultórios e escritó-
rio. R$ 8 mil Creci 30192-J. Whats: 
11-4028-1983 Salto
-----------------------------------------
CENTRO – R. Itapiru - 3 suítes 
amplas, sala TV, jantar, almoço, co-
zinha, espaço gourmet c/ banheiro, 
lavabo, garagem p/ 2 carros. Creci 
51. 628. Tr. (11) 4029-6487 / (11) 
9.9389-2487.
-----------------------------------------
CENTRO - R. Prudente de Mo-
raes: Salões c/ wc = Nº 235 – R$ 
1.800,00,  Nº 247 –R$ 1.100,00, Nº 
243 – R$ 1.600,00. Creci 51. 628. 
Tr. (11) 4029-6487 / (11) 9.9389-
2487.
-----------------------------------------
CENTRO - R. Prudente de Moraes 
Nº 370 – Salão c/ 195m² c/ 2 ba-
nheiros e 1copa – R$ 3.800,00 c/ 
IPTU. Creci 51. 628. Tr. (11) 4029-
6487 / (11) 9.9389-2487.
-----------------------------------------
CENTRO - R. Quintino Bocaiuva, 
136 – 7 salas comerciais c/ ba-
nheiros e cozinha – R$ 2.500,00 + 
IPTU. Creci 51. 628. Tr. (11) 4029-
6487 / (11) 9.9389-2487.
-----------------------------------------
CENTRO - R. 24 de outubro, 526 
- 1 Dorm, sala, cozinha, banheiro, 
lavanderia, quintal e garagem – R$ 
2.000,00+ R$ 100,00 IPTU. Creci 
51. 628. Tr. (11) 4029-6487 / (11) 
9.9389-2487.
-----------------------------------------
CENTRO - R. Monsenhor Couto – 
Salão novo c/ 340m² - contendo 4 
banheiros e 2 copas. Creci 51. 628. 
Tr. (11) 4029-6487 / (11) 9.9389-
2487.
-----------------------------------------
JD. CELANI - R. Europa, 1538 - 
SALÃO c/ 65m² e banheiro – R$ 
1.500,00+ IPTU. Creci 51. 628. Tr. 
(11) 4029-6487 / (11) 9.9389-2487.
-----------------------------------------
SALTO S. JOSÉ – Sala comercial 
c/ 33m² e banheiro R$ 950,00. Cre-
ci 51. 628. Tr. (11) 4029-6487 / (11) 
9.9389-2487.
-----------------------------------------
VL  NOVA – R. Floriano Peixoto, 
1233 - 3 suítes amplas, lavabo, 
sala 2 ambientes, cozinha, lavan-
deria c/ armário, edícula, depósito, 
banheiro, garagem – R$ 5.000,00 + 
R$ 217,99. Creci 51. 628. Tr. (11) 
4029-6487 / (11) 9.9389-2487.
-----------------------------------------
SALAS COMERICAIS na rua Rui 
Barbosa, 867, com wc, recepção 
c/ copa, sala 02 c/ 52m² e sala 
04 c/ 76m² c/ ar condicionado. Tr: 
97515.7676 / 97656.3165.

*PASSA-SE UM PONTO COMER-
CIAL, “mercearia”, no Bairro Porto 
Seguro, ótima, localização. Tr. (11) 
4021-1429/(11) 94370-2335, falar 
com Cida ou Alan.
-----------------------------------------
BANCA DE JORNAL, em Salto, no 
Jd Bela Vista, vendo. Tr: c/ Fusco 
11.99814.9243.
-----------------------------------------
FÁBRICA DE FAZER CHINELOS, 
com máquina de corte e máquina 
de estampar, vai junto aproximada-
mente 3.000 ( três mil pares de al-
ças para confecção dos chinelos), 
também vai junto duas máquinas 
de frisar, alicate para colocação de 
piercing, algumas outras coisinhas 
necessárias para a fabricação cus-
tomizada dos chinelos, facas de 
corte tanto redondinhas tradicio-
nais como quadradinhas, ( todas 
as numerações), posso parcelar 
no cartão e também faço rolo em 
moto, ou algo que me interessa,  
valor (5.000,00) 5 mil reais a com-
binar. Tr. (11) 96760-3422.
-----------------------------------------
PASSO RESTAURANTE no 
Centro, excelente ponto. Tr: 
11.94747.7797.
-----------------------------------------
VENDO RESTAURANTE no Cen-
tro da cidade. Tratar (11) 94705-
5734
-----------------------------------------
PASSO PONTO COMERCIAL 
(mercadinho) em Indaiatuba, Vila 
Aurora próximo ao terminal urgano 
central. Tr: 11 99688.8318.

JORNAL VELHO vendo. Tr: 
11.97306.7034.
-----------------------------------------
PROCURO com referência e expe-
riência em doces e salgados, cozi-
nha em geral. Tr: 11.98449.4646.

**MASSAGISTA a Domicilio. Tratar 
(11) 97987-0292
-----------------------------------------
::MOTORISTA:: Experiência com-
provada na função. CNH: D ou 
E. Conhecimento em São Paulo / 
Guarulhos. Residir em Salto. En-
viar currículo para: saltoemprego@
gmail.com
-----------------------------------------
AULAS DE REFORÇO para ado-
lescentes do Ensino Fundamental. 
Matemática. Tratar: (11) 98200-
1317 .
-----------------------------------------
CONTRATO DOMÉSTICA com 
referência ,  para trabalho gerais  
.De 38 a 50 anos. Tratar  (11) 
9.8449.4646.
-----------------------------------------
ELETRECISTA RESIDENCIAL E 
COMERCIAL instalação e manu-
tenção, orçamento sem compro-
misso. Tratar (11) 98980-8182.
-----------------------------------------
FERNANDO DE CAMPOS - Presto 
Serviços de Eletrecista Residencial 
e comercial Tr (11) 4021-9132 / (11) 
99852-7210
-----------------------------------------
INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, 
PABX, Central de Alarme, Inter-
fone, Portão Automático. Tr. (11) 
95170-3510.
-----------------------------------------
MARLENE BOLOS “Antiga Bole 
Bolos” Aceita encomenda de Bolos 
e doces Atende-se (11) 98020-7495
-----------------------------------------
PRECISA-SE DE EMPREGA DO-
MÉSTICA para trabalhar de se-
gunda a sábado, ajudando a cuidar 
de mulher cadeirante. Tratar (11) 
98229-4562. 
-----------------------------------------
PRESTO SERVIÇO como cui-
dadora de criança e faxina. Tr. 
(011)999207532 c/ Maiara
-----------------------------------------
PRESTO SERVIÇO DE  CAPINA-
GEM em terrenos e chácaras e 
pinturas em Gerais, portão  ,  casa, 
tenho um bom preço. Tr. 11) 98825-
0412 Everton
-----------------------------------------
PRESTO SERVIÇO, consertos em 
geral, (exemplo: trocas de portas,  
chuveiro, e torneiras), marcena-
ria, serralheria, jardinagem. Tr.(11) 
97099-4922/(11)4021-1205 c/ Jor-
ge.
-----------------------------------------
PRESTO SERVIÇOS de Moto Boy, 
período da manhã e a tarde Tr (11) 
98491-0346 Airton 
-----------------------------------------
PROCURO EMPREGO de empre-
gada doméstica, para trabalhar em 
casa de familia de segunda a sexta 
Tr Zuleide (11) 93300-2343
-----------------------------------------
PROCURO SERVIÇO como casei-
ra em salto e região Tr (11) 98652-
3461
-----------------------------------------
PROCURO SERVIÇOS como em-
pregada doméstica, ou serviços 
gerais em empresas Tr (11) 94976-
3852 Lucia 
-----------------------------------------
SERVIÇO GERAIS DE LIMPEZA 
em casa de família, para cozinhar, 
tenho carta de referência. TR: 
4029.8239.
-----------------------------------------
SERVIÇOS de pintura, elétrica, 
hidráulica, calhas, portas, guarda 
roupa, solda, dedetização e corte 
de grama. Tr: 11.96415.1856.
-----------------------------------------
TENHO UMA VAGA PARA MOTO-
RISTA poli guindaste em Indaiatu-
ba, preferência que tenha PJ. Tra-
tar (19) 99920-2741.
-----------------------------------------
VENDO CARRINHO DE ESPETI-
NHO, Tr (11) 94168-9748
-----------------------------------------
PRECISA-SE DE PEDREIRO, para 
trabalhar em Salto ou Indaiatuba. 
Tr: 11.95782.8235.
-----------------------------------------
PRECISO de pessoa que 
saiba operar roçadeira. Tr: 
11.99911.4288.

*PRESTO SERVIÇO  – p/ capinar e 
limpar terrenos, limpeza em obras. 
Tr. 11-4456-3407 / 11 97468-1951, 
Salto
-----------------------------------------
CASEIRO (Casal aposentado) para 
morar em chácara no Jd. Maraca-
jás, não remunerado, sendo a mo-
radia em troca dos serviços pres-
tados, que tenha experiência com 
plantas e goste de cuidar da terra. 
Tr: 11.98476.0359.
-----------------------------------------
CASAL OFERECE para trabalhar 
de caseiro, Tr (11) 96908-5244 
Sharlene ou Rogerio
-----------------------------------------
CASEIRO: casal procurando servi-
ço para trabalhar como caseiro em 
chácara ou sítio. Tr: 11.96908.5244.
-----------------------------------------
CUIDADORA - tenho 12anos de 
experiência na carteira, disposição 
de qualquer horário. Tr: c/ Vera Lú-
cia, 11.97414.5569
-----------------------------------------
CUIDADORA DE IDOSOS, estou 
com disponibilidade, para cuidar de 
idoso, tenho experiência na área de 
cuidador, com referência  e termi-
nado curso dentro da área. Tr. (11) 
4028-5888.

OFEREÇO -ME PARA FAZER 
FAXINA, em comercio ou residên-
cia. Tenho experiência. Tratar no 
cel /whatsapp (11)989741804.
-----------------------------------------
OFEREÇO-ME PARA FAZER 
FAXINA em residência ou comercio 
somente aos fim de semana. Com 
experiência. tratar no whatsapp 
(1198974-1804) com Denise.
-----------------------------------------
OFEREÇO-ME PARA FAZER 
FAXINA EM RESIDÊNCIA OU 
COMÉRCIO somente aos fim de 
semana , tenho experiência, tratar 
no whatsapp (11)98974-1804
-----------------------------------------
OFEREÇO-ME PARA FAZER 
FAXINA em residência ou comér-
cio, com experiência ou passar rou-
pas aos fins de semana. Tratar no 
WhatsApp (11) 98974-1804.
-----------------------------------------
OFEREÇO-ME para fazer faxina, 
em residência ou comércio. So-
mente em fim de semana. Tratar 
no telefone/ whatsapp (11) 98974-
1804 com Denise.
-----------------------------------------
OFEREÇO-ME para trabalhar 
com faxina, tenho referência. Tr: 
11.97743.9955.
-----------------------------------------
OFEREÇO-ME para trabalhar como 
diarista, passadeira e trabalhos do-
mésticos. Tr:: 11.96416.6697
-----------------------------------------
OFEREÇO-ME para trabalhar 
como passadeira, possuo várias 
referências. Tr: 11.94485.6195.
-----------------------------------------
OFEREÇO-ME para trabalhar 
como vigia, porteiro, controlador de 
acesso Tr Tr (11) 4098-1256 / (11) 
4029-8956 / (11) 99719-1229
-----------------------------------------
OFEREÇO-ME para trabalhar de 
empregada doméstica,ou faxineira 
sou haitiana  tenho referencias Tr: 
(11)97743-9955 / (11) 95347-0925
-----------------------------------------
OFEREÇO-ME para trabalhar em 
serviços Gerais ou casa de família 
Salário a combinar. 11 4029.82 39
-----------------------------------------
OFEREÇO-ME para trabalhar em 
serviços gerais, escritórios ou casa 
de família. Tr: 93300.2343.
-----------------------------------------
OFEREÇO-ME, para dar aulas , 
particulares e p/ grupos de dança 
(forró), Rua Augusto Mazza, 521  Tr 
(11) 4029-3467
-----------------------------------------
OFEREÇO-ME: Serviço de pintura, 
elétrica, hidráulica, calhas, portas, 
guarda roupa, solda, dedetização 
e corte de grama, Pergolado para 
Uvas. Tr: 11.96415.1856

PRECISO EMPREGADA DOMÉS-
TICA, com referência e experiên-
cia, para cozinhar, lavar, passar, 
preferência de 35 a 48 anos. Tr: 
(11) 98449.4646.
-----------------------------------------
PROCURO EMPREGO, tenho 
experiência para: Cuidadora de 
idosos, Faxina, Empregada domés-
tica, Passadeira. Tr: 11.98808.5134
-----------------------------------------
PROCURO TRABALHO EM ITU 
OU SALTO COMO RECEPCIO-
NISTA, posso gerenciar sua casa 
de campo, sitio, levar seu filho para 
escola, trabalho de muita confiança 
e honestidade. Tratar (11) 99168-
7665
-----------------------------------------
SOU AUXILIAR DE ENFERMA-
GEM procuro trabalho de enferma-
gem ou de cuidadora de segunda 
a sexta feira das 7:00 as 12:00 
interessados tratar com Tatiane 11- 
96435.8396
-----------------------------------------
SOU CUIDADORA DE IDOSOS, 
possuo carta de referência. Expe-
riência em acamados, traqueosto-
mia, sonda gástrica, cuidados em 
gerais. Tr. (19) 99509-4410.
-----------------------------------------
TRABALHO COM INSTALAÇÃO 
E HIGIENIZAÇÃO de Ar Condicio-
nado. Tratar(11) 95684-1533
-----------------------------------------
OFEREÇO-ME para fazer faxi-
na em residência ou comércio, 
ou trabalhos free lancer. Tr: (11) 
98974.1804.
-----------------------------------------
OFEREÇO-ME para serviço gerais 
de limpeza em casa de família ou 
para cozinhar, tenho carta de refe-
rência de casa de família. Tr: Rua 
Coronel Domingo Abreu Vieira, nº 
26, Salto Ville, Salto.
-----------------------------------------
OFEREÇO-ME para fazer faxina 
ou trabalhar como doméstica. Tr: 
11.96305.6031.
-----------------------------------------
OFEREÇO-ME para cuidado 
de idosos, tenho referência. Tr: 
11.93080.8611 c/ Eliana.
-----------------------------------------
OFEREÇO-ME para trabalho de ro-
çar terreno e jardineiro, tenho má-
quina. Tr: Leopoldo 11.94020.0143 
/ 95466.4247.
-----------------------------------------
OFEREÇO-ME: auxiliar de limpe-
za, ajudante de cozinha e cuida-
dora de idosos, moro no Bairro Sta 
Cruz- Salto. Tr: 19.97108.7517 com 
Maria Jacira.
-----------------------------------------
OFEREÇO-ME para trabalhar com 
serviços gerais em casa de família 
ou escritório, tenho referência. Tr: 
Rua Coronel Domingo Abreu Vieira, 
26, Salto Ville ou 11.95884.5954.

OFEREÇO-ME para trabalhar 
como cuidadora em domicílio e hos-
pitais. Tr: c/ Carla 11.95638.6362 / 
99141.0430.
-----------------------------------------
OFEREÇO-ME pra trabalhar de 
doméstica, fazer faxina, cuidar de 
criança. Tr: 11.94020.0143 c/ Ma-
rileia.
-----------------------------------------
OFEREÇO ME Faço faxina em bar 
ou residência. Somente de sexta 
feira. Tr: (11) 93202.8577. Com 
Denise.
-----------------------------------------
FAÇO FAXINA! Tr: 11.96305.6031.
-----------------------------------------
PROCURA SE CASEIRO para mo-
rar em chácara, aposentado, que 
goste e tenha experiência nesta 
área, moradia em troca dos servi-
ços prestados. Tr: 11.98476.0359.

LINDOS FILHOTES Sptiz Alemão e 
Yorkshire micro. Tr: 11.97357.6017.
-----------------------------------------
ACEITO DOAÇÃO de filhote bas-
set fêmea ou de outra raça peque-
na (11) 97096-7879.
-----------------------------------------
GAIOLA DE CALOPICITA vendo, 
2. Tr: 11.4029.3053.
-----------------------------------------
LHASA APSO, vendo lindos filho-
tes, disponíveis para entrega, já 
com a primeira dose da vacina im-
portada e vermifugados conforme 
a idade, à vista R$ 800,00, ou R$ 
600,00 à vista e mais 2 parcelas de 
R$ 150,00 na promissória, ou par-
celo em até 10 vezes no cartão. Tr: 
(11) 99524.4559.
-----------------------------------------
FILHOTE DE PUGS E SHITZU 
vendo. Tr: 11.95552.9962.
-----------------------------------------
CALOPSITA vendo 5 calopsi-
tas e um viveiro, R$ 500,00. Tr: 
11.98545.0438.

VENDO ROÇADEIRA A GASOLI-
NA nova 4 em 1 roça com lamina e 
fio, moto poda e cerca viva R$1400 
fotos por whatsapp 11 9 7424 7507

MÁQUINA DE BORDADO Jano-
me, em ótimo estado, R$ 3.000,00. 
Tr: 11.94356.6384.
-----------------------------------------
MÁQUINA DE SOLDA 250 ampe-
res, R$ 300,00. Tr: 11.4602.2909.
-----------------------------------------
SERRA MAKITA de 9 pol. mod. 
5900B 1750 W 220 vots  R$ 
1.200,00. Tratar (11) 99946-0510.

PC COMPLETO AMD PHENOM 
II-X4-2.8GHZ-4 núcleos-4 Gb 
DDR2-Gravador CD/DVD-HD 320 
Gb-Formatação nova e pronto p/ 
uso. Rápido e ótimo p/ uso como 
central multimídia (ligar na TV ou 
som), monitor LCD 15 polegadas 
com alto-falantes integrados, mou-
se c/fio e teclado wireless, adap-
tador wireless (rede sem fio). R$ 
600,00 à vista ou parcelo no car-
tão. Paulo (11) 4029-3183 ou (11) 
99502-6048.

*ALBUM DE CARTÃO TELEFÔNI-
CO com 470 cartões Tr. 11-4456-
3407 / 97468-1951
-----------------------------------------
*APARELHO DE GINASTICA 
ELÍPTCO Tr. 11-4456-3407 / 
97468-1951
-----------------------------------------
*BICICLETA CALOI Fem Tr Cris-
tiane (11) 97168-1543 / (11) 99297-
3262
-----------------------------------------
*BICICLETA ERGOMÉTRICA 
HORIZONTAL Tr. 11-4456-3407 / 
97468-1951
-----------------------------------------
*BICICLETA ERGOMETRICA Tr. 
11-4456-3407 / 97468-1951
-----------------------------------------
*MESA DE FERRO 2,20 x 1.80 Tr 
Cristiane (11) 97168-1543 / (11) 
99297-3262
-----------------------------------------
14 GONDOLAS. Tr: c/ Alan 
11.94234.579 / 4028.0283.
-----------------------------------------
240 PEÇAS DE CUMIEIRA classi-
ca eurotop concreto. R$ 1000,00. 
Tr. (11) 97113-8877.

3 À 4 METROS DE PISO CERÂ-
MICO RÚSTICO Borda Bold Mira-
cema 45x45cm. Valor R$ 60 reais. 
Para retirar- Falar com Claudio (11) 
95640-4282.
-----------------------------------------
BALCÃO EXPOSITOR REFRIGE-
RADO R$ 1.000,00; forno grill assa 
pizza em 7 minutos R$ 800,00   e 
1 sofá de canto com 6 lugares R$ 
800,00. Tratar pelo telefone (11) 
98251-3755.
-----------------------------------------
BALCÃO REFRIGERADOR. Tr: c/ 
Alan 11.94234.579 / 4028.0283.
-----------------------------------------
BATENTE, vendo, 12 de largu-
ra, altura com medida padrão, R$ 
80,00. Tr: 11.9.8800.2385.
-----------------------------------------
BEBÊ CONFORTO vermelho e 
preto para criança de até 1 ano. Tr: 
11.97168.1543.
-----------------------------------------
BICICLETA nova Gtsm1 R$ 
2.000,00. Tratar (11) 95491-9552.
-----------------------------------------
CARRINHO DE BEBÊ vendo, ver-
de, (menino ou menina), da marca 
Galzerano, lindo e conservado, R$ 
200,00. Tr:11.95657.5552.
-----------------------------------------
CARRINHO DE PASSEIO para 
bebê, branco, preto e xadrez. Tr: 
11.97168.1543.
-----------------------------------------
CHECK OUT. Tr: c/ Alan 
11.94234.579 / 4028.0283.
-----------------------------------------
FAMÍLIA CARENTE ACEITA 
DOAÇÃO: Sofá, armário de co-
zinha, guarda roupa, mesa. Tr: 
11.97404.2262.
-----------------------------------------
FREEZER VERTICAL, vendo, 
branco em perfeito estado. Tr: 11 
94370.2335 c/ Maria
-----------------------------------------
MESA LAQUEADA vendo, re-
tangular, com quatro cadeiras 
estofadas, em bom estado de 
conservação, R$ 950,00. Tr: (11) 
99678.6110.
-----------------------------------------
VENDE SE FRONHAS e tocas de 
cetim. Contato (11) 99749-1125.
-----------------------------------------
VENDE-SE UMA MAQUINA DE 
COSTURA OVERLOC com pou-
co uso chinesinha no valor de 
400,00reais. Tr. (11) 98285-6517.
-----------------------------------------
VENDO 2 APARELHOS AUDITI-
VOS  seminovos, não deu certo pra 
mim, perda severa. Marca otcon 
get. Preço no mercado faixa de 4 
mil - vendo os 2 aparelhos  por mil 
reais. Tr. (11) 99632-6446. 

JAQUETA MOTOQUEIRO ARX 
vendo, tamanho G, R$ 200,00. Tr: 
11.96390.5403 c/ Marco.
-----------------------------------------
ROUPEIRO 3 Portas + 6Gav + 
1porta maleiro Basc. Padrão Ta-
baco/Branco, medidas aprox. 
Larg1,86 x Alt.1,98 x Prof.0,48m 
(desmontado) Ótimo estado de 
conservação, usado, R$ 450,00. Tr: 
(11) 99989.4935.
-----------------------------------------
MESA ESCRITÓRIO/ ESTUDAN-
TE Cor Gelo, 1,20x0,60m, com 
cadeira giratória c/ braços cor Azul/
Preta, ótimo estado de Conserva-
ção, usados R$ 370,00. Tr: (11) 
99989.4935.
-----------------------------------------
COLCHÃO 0,88m Luxo com Mo-
las Ensacadas 25cm com Box p/
colchão 0,88m-Bem Conserva-
dos, usados R$ 540,00. Tr: (11) 
99989.4935.
-----------------------------------------
ARMÁRIOS MULTI USO procuro, 
usado. Tr: 11.97140.2504.
-----------------------------------------
CARRINHO DE BEBÊ, vendo, ver-
de (menino ou menina) da marca 
Galzerano muito bem conservado. 
Tr: 11.95657.5552.
-----------------------------------------
8 TUBOS DE  CONCRETO 
pra poço  ou fossa vendo a  R$ 
100,00 cada 1m e meio de largu-
ra por 50cm. Tr: 11.4029.4357 / 
97371.3572, Salto.
-----------------------------------------
CAMA DE CASAL com baú e qua-
tro gavetões + o colchão Castor. Tr: 
11 99773.8001.
-----------------------------------------
CAMA DE SOLTEIRO com baú 
mais três gavetões + o colchão 
Castor. Tr: 11 99773.8001.
-----------------------------------------
SOFA 2 e 3 LUGARES com 2,30m 
e 1,90m, tecido em suede. Tr: 
11.99773.8001.
-----------------------------------------
MOLINETES DAIWA  5000 e 6000, 
usado, R$ 400,00 cada, para pei-
xes grandes. Tr: 11.99796.4860 c/ 
Pedro
-----------------------------------------
MACAS para estabelecimentos 
afins. Tr: (11) 99619.6396.
-----------------------------------------
BOTA CANO CURTO número 
38 da Beira Rio e uma Sapatilha 
número 36, vendo por duzentos 
reais ou troco por algo do meu 
interesse, produtos sem uso. Tr: 
11.99608.9297 / 4021.9485.
-----------------------------------------
DOAÇÃO TELHAS, doa-se, 1200 
telhas Plan, capa e canal. Tr: 
11.4029.5033 c/ Valdir ou Apare-
cida.
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CADEIRA DE ESCRITÓRIO ven-
do, com NF, na garantia, R$ 200,00. 
Tr: (11) 4013.0223 / 96336.3471.
-----------------------------------------
CARRINHO ELÉTRICO modelo 
CAMARO em ótimo estado, pou-
quíssimo usado sem bateria, R$ 
860,00. Tr: (11) 99705.3975
-----------------------------------------
CORTADOR DE PISO vendo, 
1.03 de corte, R$ 400,00. Tr: (11) 
97090.4307.
-----------------------------------------
BELICHE NOVA em madeira 
boa, dois colchões novos, aceito 
contra proposta, R$ 900,00. Tr: 
11.95636.1974.
-----------------------------------------
VENDO: Cama de solteiro dobrável 
/ 1 jogo de sofá / 1 fogão 6 bocas / 
1 mesa de centro. Tr: 11.4028.1518 
/ 93327.4791.
-----------------------------------------
CAMA DE CASAL, em ótimo es-
tado, R$ 100,00, de madeira. Tr: 
11.97288.1991.
-----------------------------------------
VITRÔ DE CORRER vendo, (1,50 x 
1,00) com grade, ótimo estado, com 
todos os vidros. Tr: 11.97437.1978.
-----------------------------------------
FOGÃO CÔNSUL 4 BOCAS inox, 
automático, forno com grade desli-
zante, tudo funcionando, em ótimo 
estado de conservação, não entre-
go. Tr: (11) 97451.9372.
-----------------------------------------
SOFÁ vendo em bom estado, re-
trátil, 4 lugares, R$ 500,00. Tr: 
11.97724.0678.
-----------------------------------------
CAMA BOX completa, em bom es-
tado, R$ 450,00. Tr: 11.97724.0678.
-----------------------------------------
COLCHÃO DE ESPUMA vendo, 
de solteiro, D45, R$ 100,00. Tr: 
11.97724.0678.
-----------------------------------------
DOIS CRIADOS MUDOS R$ 25,00 
cada. Tr: 11.97724.0678.
-----------------------------------------
PRANCHA DE ISOPOR R$ 70,00. 
Tr: 11.97724.0678.
-----------------------------------------
ESTANTE vendo, cinza 1,60 
de largura, R$ 180,00. Tr: 
11.97724.0678.
-----------------------------------------
ESCADA DE ALUMÍNIO vendo, 
com 13 degraus, seminova, R$ 
250,00. Tr: 11.97288.1991.
-----------------------------------------
PALETA VANDORIN para saxopho-
ne alto, com 3 unidade, número 2, 
R$ 100,00. Tr: 11.4602.2909.

ESTEIRA DREAM FITNESS 
DR2110, bivolt, dobrável, inclina-
ção ajustável e monitor cardíaco. 
Capacidade de peso: 120 kg, pou-
quíssimo uso, em ótimo estado, 
venda por motivo de mudança, pre-
ço negociável. Tr: (11) 97293.1709.
-----------------------------------------
TANQUINHO MUELLER PLUS, 
preto, semi-automático, 110 volts, 
pouquíssimo uso, em ótimo estado, 
venda por motivo de mudança, pre-
ço negociável. Tr: (11) 97293.1709.
-----------------------------------------
CADEIRA DE BARBEIRO Ferran-
te, seminova, R$ 2.500,00. Tr: (11) 
97164.5207.
-----------------------------------------
APARADOR para salão de cabe-
leireiro, novo, 2 m e 50 cm, com 
4 gavetas, R$ 1.000,00. Tr: (11) 
97164.5207.
-----------------------------------------
LAVATÓRIO para salão de cabe-
leireiro, semi-novo, R$ 200,00. Tr: 
(11) 97164.5207.

*A DIPLOMATA ESCOLA TÉCNI-
CA - cursos apostilados e c/ certifi-
cados. mecânica de autos, motos e 
diesel, Injeção eletrônica, eletricis-
ta de autos, eletricista inst / coman-
dos, soldagem Ind, téc manutenção 
mecânica Industrial, leit interp de-
senho mecânico, metrologia, técni-
co hidráulica / pneumática. Tr. Rua 
Sete de Setembro, 448, Centro / 
Fone Fax 4029-3760, Salto.

ACEITO DOAÇAO DE MOVEIS E 
ELETRODOMESTICOS e recicla-
gem em geral, estando bons ou 
ruins e que esteja ocupando espa-
ço na sua casa ou quintal fazemos 
também limpeza carpa etc  retiro no 
local sem custos e serviço diversos 
a combinar  ( deficiente auditivo ) 
mandar zap por escrito que respon-
derei assim que ver agradeço. Tr. 
(11) 99632-6446.

*FERRO DE PASSAR Arno Tr 
Cristiane (11) 97168-1543 / (11) 
99297-3262
-----------------------------------------
*FOGÃO branco 5 bocas, Tr Cris-
tiane (11) 97168-1543 / (11) 99297-
3262
-----------------------------------------
CAFETEIRA vendo ou troco, (va-
lor de venda R$ 240,00 e valor 
para troca R$ 300,00), vai com 
o suporte e mais 15 cápsulas. Tr: 
11.97196.2006.
-----------------------------------------
TORNEIRA ELÉTRICA HYDRA 
127v 5500w-nova na caixa. Valor 
R$ 80.00 reais. Falar com Claudio 
(11) 95640-4282.
-----------------------------------------
VENDO LAVA LOUÇAS ELETRO-
LUX – Mod. LV10B, 10 serviços, 
Branca, 110v. em perfeito estado. 
R$ 1.4000,00 -Tratar Wats (11) 
97388-0350.
-----------------------------------------
REFRIGERADOR CONSUL CRB-
39FF 110V Branco (342Litros) óti-
mo estado de conservação, usado 
R$ 980,00. Tr: (11) 99989.4935.
-----------------------------------------
VENDO: Geladeira Eletrolux em 
ótimo estado, Fogão Bosch em 
bom funcionamento, Cristaleira em 
madeira, estilo colonial com vidros, 
R$1.200,00. Tr: 11.98200.1317.
-----------------------------------------
FOGÃO INOX semi novo, ain-
da com garantia, automático, 4 
bocas, Mônaco, R$ 500,00. Tr: 
11.94303.2188.
-----------------------------------------
FOGÃO ATLAS usado em ótimo 
estado, 4 bocas, automático, bege, 
R$ 300,00. Tr: 11.94303.2188.
-----------------------------------------
CADEIRA DE ESCRITÓRIO ven-
do, com nf e ainda na garantia, 
R$ 200,00. Tr: (11) 4013.0223 / 
96336.3471.
-----------------------------------------
AR PORTÁTIL vendo, Pingui-
no, semi novo, otimo estado, R$ 
900,00. Tr: 11.94526.0935.
-----------------------------------------
FOGÃO BRASTEMP 5 bocas, 
ótimo estado, R$ 500,00. Tr: 
11.97724.0678.
-----------------------------------------
VENTILADOR R$ 80,00. Tr: 
11.97724.0678.
-----------------------------------------
SUGAR vendo, para fogão 4 bo-
cas, R$ 180,00, em bom estado. Tr: 
11.97724.0678.

GELADEIRA BRASTEMP Clean, 
em bom estado, R$ 850,00. Tr: 
11.97724.0678.
-----------------------------------------
SOFÁ RETRATIL, ven-
do, R$ 400,00, 4 lugares. Tr: 
11.97724.0678.
-----------------------------------------
COLCHÃO D-45 vendo, de espu-
ma, R$ 100,00. Tr: 11.97724.0678.
-----------------------------------------
FOGÃO 5 BOCAS vendo, em 
bom estado., R$ 500,00. Tr: 
11.97724.0678.

APARELHO DE PARA TV” SKY” 
bem conservado com controle. Va-
lor R$ 50.00 reais. Falar com Clau-
dio (11) 95640-4282.
-----------------------------------------
TV 40 POLEGADAS, compro usa-
da. Tr: 11.98685.3213
-----------------------------------------
VENDO UMA TV DE 14 POLEGA-
DAS com videio cassete  embutido  
funcionando no valor de R$90,00 
reais  e um triturador pequeno 
modelo HC 32 Black Decker  no 
valor de R$65,00 reais . Tratar (11) 
93349-7661.
-----------------------------------------
TV SONY 43”, pouco uso, R$ 
1.400,00, parcelo no cartão. Tr: 
11.99796.4860 c/ Pedro.
-----------------------------------------
HOME THEATER SONY 5.1 bdv 
E2100, 3D, blu-ray, wi-fi, smart, 
1000W rms, R$1.000,00. Tr: 
11.99960.1511.
-----------------------------------------
PS4 FAT com 1 tera de HD + 2 con-
troles + 3 jogos originais, 2º dono 
em ótimo estado, R$ 1.400,00. Tr: 
11.99524.7758.

*CELULAR NOVO na caixa com 
nota fiscal G7 32gh, R$ 599,90 Tr 
(11) 99850-4728/ (11) 95723-3439
-----------------------------------------
*CELULAR SANSUNG J4 com 
nota 3 meses de uso Tr. 11-4456-
3407 / 97468-1951

IPHONE 6S 16GB DOURADO. 
Funcionando perfeitamente (na 
caixa). Acompanha carregador ori-
ginal, Fones de ouvido nunca utili-
zado. Interessados entrar em con-
tato com Priscila (11) 97334-3780.
-----------------------------------------
IPHONE 7 32gb Preto fosco com 
todos os acessórios, fone de ouvido 
nunca foi usado. Valor R$1.100,00. 
Tr. Fone (11) 99960-1511.

LER O SALMO 35 durante 3 dias 
e publicar no 3º dia. A pedido de 
A.M.B.
-----------------------------------------
ORAÇÃO À SANTO EXPEDITO 
– Meu Santo Expedito das cau-
sas justas e urgentes, socorrei-me 
nesta hora de aflição e desespero, 
intercedei por mim junto à Nosso 
Senhor Jesus Cristo. Vós, que sois 
um Santo Guerreiro, vós que sois 
o santo das causas urgentes, pro-
tegei-me, ajudai-me, dai-me força, 
coragem e serenidade. Atendei 
ao meu pedido (faça o pedido). 
Ajudai-me a superar estas horas 
difíceis, protegei-me de todos que 
possa me prejudicar, protegei mi-
nha família, atendei meu pedido 
com urgência devolvei-me a paz 
e a tranqüilidade. Serei grato pelo 
resto a vida levarei vosso nome a 
todos que tem fé. Obrigado. (rezar 
um Pai Nosso, uma Ave Maria e 
fazer o sinal da cruz). A pedido de 
E.C.Z.

GLOBAL INDAIA
Mantenha seu cadastro atualiza-
do em nosso site: www.globa-
lempregos.com.br
RUA CANDELÁRIA, Nº 1255 – 
CENTRO – INDAIATUBA/SP | 
FONE: (19) 3825-8700
-----------------------------------------
Almoxarife - (Banco de Talentos) 
- Código 57954: Ensino Médio 
completo. Experiência em ativida-
des na área de logística.
-----------------------------------------
Almoxarife (Banco de Talentos) 
- Código 48373: Ensino Médio 
completo. Experiência em rotinas 
operacionais da área de logística. 
Com curso de Empilhadeira.
-----------------------------------------
Auxiliar de Expedição - Código 
83850:  Ensino Médio Completo. 
Desejável vivência com rotina de 
expedição.
-----------------------------------------
Auxiliar de Produção- Código 
73730: Ensino Médio Completo. 
Desejável experiência em traba-
lhos manuais.
-----------------------------------------
Montador - (Banco de Talentos) 
- Código 57965: Ensino Médio 
completo. Desejável experiência 
na função.
-----------------------------------------
Montador I (Banco de Talentos) 
- Código 48238: Ensino Médio 
completo. Experiência em monta-
gem de peças e/ou equipamentos. 
Curso de Leitura e Interpretação de 
Desenho. Conhecimento em ferra-
mentas manuais e pneumáticas.
-----------------------------------------
Montador I (PCD) - Código 67354: 
Ensino Médio completo. Experiên-
cia em montagem de peças e/ou 
equipamentos. Curso de Leitura e 
Interpretação de Desenho. Conhe-
cimento em ferramentas manuais e 
pneumáticas.
-----------------------------------------
Operador de Centro de Usinagem 
- Código 74337: Desejável Ensino 
Médio Completo. Diferencial, curso 
de Programação e Operação de 
CNC, Operador de Centro de Usi-
nagem. Curso de Instrumentos de 
Medição, Leitura e interpretação de 
desenho Mecânico.
-----------------------------------------
Operador de Centro de Usina-
gem - Código 75673: Ensino 
Médio completo. Experiência em 
máquinas Mazok e Mikron e conhe-
cimento de comando Heidenhain.
-----------------------------------------
Operador de Logística Código 
76295: Ensino Médio completo. 
Desejável experiência em almo-
xarifado, recebimento e estoques.  
Curso de Operador de Empilha-
deira.
-----------------------------------------
Operador de Máquinas (Primá-
rios) - Banco Talentos - Código 
57960: Ensino Médio completo. 
Experiência em operação de má-
quina de corte a laser, plasma ou 
jato de granalha.
-----------------------------------------
Operador de Televendas- Código 
74149: Ensino Médio Completo. 
Desejável vivência com rotina de 
vendas por telefone.
-----------------------------------------
Operador Logístico - Código 
71817: Ensino Médio completo. 
Curso de Empilhadeira. Experiên-
cia com toda rotina de recebimento, 
armazenagem e expedição.
-----------------------------------------
PCD - (Banco de Talentos) - Códi-
go 57969: Ensino Médio completo. 
Não é necessário experiência na 
função.
-----------------------------------------
Pintor - (Banco de Talentos) - Có-
digo 57959: Ensino Médio comple-
to. Experiência na função.
-----------------------------------------
Pintor I (Banco de Talentos) - Có-
digo 48239: Ensino Médio comple-
to. Experiência em atividades de 
pintura eletrostática ou líquida.
-----------------------------------------
Pintor Industrial - Código 73179: 
Ensino Médio completo. Desejável 
formação Técnica. Desejável vi-
vência e experiência com pintura 
eletrostática. .
-----------------------------------------
Programador de Máquinas CNC 
- Código75667: Ensino Médio 
completo. Experiência em Software 
CAM hyperMIL e Solidworks.
-----------------------------------------
Soldador (a) - (Banco de Talen-
tos) - Código 57956: Ensino Médio 
completo. Experiência com solda 
Mig/Mag.
-----------------------------------------
Soldador (Banco de Talentos) 
- Código 67544: Ensino Médio 
completo. Desejável curso na área. 
Experiência em processos de sol-
dagem Mig/Mag e/ou eletrodo re-
vestido e/ou curso na área (recém-
formado).
-----------------------------------------
Técnico em Automação - Código 
73570: Técnico Eletrônico, Eletro-
técnico, Tecnólogo Mecatrônica ou 
Superior Engenharia de Automa-
ção ou áreas correlatas. Desejável 
experiência com programação de 
CLP´s e supervisórios. Conheci-
mento em Rockwell Software, SIE-
MENS, Schneider e Honeywell.
-----------------------------------------
Técnico Mecânico - Código 
69471: Técnico mecânico ou Mecâ-
nico de Usinagem. Conhecimento 
em manutenção de Bombas Cen-
trífugas e Válvulas. Experiência em 
assistência técnica ao cliente.

WORKING SALTO 
Cadastre o seu currículo entre em 
nosso site: www.workingcenter.
com.br
-----------------------------------------
ADMITE
-----------------------------------------
1/2 OFICIAL SOLDADOR - Com 
experiência em mecânica, leitura e 
interpretação de desenho, curso e 
conhecimento em solda mig e tig .
-----------------------------------------
AJUDANTE DE OBRAS - Com ex-
periência em obras para executar 
tarefas de apoio nas atividades de 
construção civil podendo ser ma-
nuais ou através do manuseio de 
ferramentas.
-----------------------------------------
AJUDANTE GERAL - Experiência 
com estruturas metálicas.
-----------------------------------------
ANALISTA DE VENDAS - Com ex-
periência com vendas ou marketing, 
atendimento ao cliente e negocia-
ção. Desejável conhecimento com o 
sistema SAP e SALE FORCE. Ne-
cessário ensino Técnico ou Superior 
completo em Administração, Gestão 
de Negócios, Gestão Financeira, 
Economia, Química e/ou Engenha-
ria Química.
-----------------------------------------
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 
- Com experiência em rotinas ad-
ministrativas, conhecimento em cré-
dito, cobrança e emissão de notas 
fiscais. Ter noções de DP será um 
diferencial.
-----------------------------------------
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 
DE RH - Com experiência em tra-
tamento de cartões ponto, rateio de 
custos e envio de notas fiscais para 
pagamento. Vivência com inclusão 
e exclusão de benefícios e rotinas 
administrativas. Necessário supe-
rior completo em Administração 
ou áreas correlatas e Inglês nível 
básico.
-----------------------------------------
ASSISTENTE DE LOGÍSTICA - 
Com experiencia em recebimento 
de materiais, conferência de Notas 
Fiscais, Inventário, estoque, almo-
xarifado
-----------------------------------------
ASSISTENTE DE MARKETING - 
Manutenção diária em cadastro de 
produto, catálogo, análise de produ-
tos da concorrência através do ca-
tálogo, abastecimento de banco de 
dados, suporte ao time de vendas 
quanto a cadastro e informações de 
produto.
-----------------------------------------
ATENDENTE DE LOJA - Com ex-
periência em atendimento ao clien-
te, recepção, organização da loja, 
contato com os clientes.
-----------------------------------------
AUXILIAR DE CONTROLE DE 
QUALIDADE - Com experiência em 
atividades de controle de qualidade, 
laudos técnicos e garantia. Neces-
sário ter curso de metrologia ou me-
cânica e conhecimento em utiliza-
ção de equipamentos de medição.
-----------------------------------------
AUXILIAR DE CONTROLE DE 
QUALIDADE - LOGISTICA - Com 
experiência em logística, armaze-
namento e estoque. Vivência com 
controle de qualidade e recebimen-
tos de peças. Necessário ter conhe-
cimento básico em informática.
-----------------------------------------
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO - Com 
experiência em conferência de pro-
dutos, etiquetas de preços nos pro-
dutos, reposição e recebimento de 
material, atualização de código de 
barras, estoque, separação e confe-
rência de notas fiscais.
-----------------------------------------
AUXILIAR DE USINAGEM - Com 
experiência em montagem de equi-
pamentos e curso de Mecânica do 
SENAI.

AUXILIAR DE USINAGEM - Com 
experiência na área de usinagem. 
Necessário ter curso de metrologia, 
leitura e interpretação de desenho.
-----------------------------------------
AUXILIAR DE VENDAS - Com 
experiência em atender clientes, 
elaborar orçamentos, acompanhar 
entrega de pedidos, negociação e 
controle de documentos.
-----------------------------------------
CAIXA - Com experiência com fe-
chamento de valores e conferência 
de notas fiscais, disponibilidade de 
horário das 14 às 23hs.
-----------------------------------------
CALDEIREIRO - Caldeireiro com 
experiência em cortes com maça-
ricos, soldas elétricas, solda MIG, 
estruturas metálicas e montagem. 
Com disponibilidade de horário e 
disponibilidade para viagens.
-----------------------------------------
DESENVOLVEDOR DE SISTEMAS 
- Com experiência em desenvolver, 
evoluir, refatorar ou substituir siste-
mas, resolução de problemas, C#; 
Java Script; AdpNet- MVC: Design 
Patterns; Post Gres. Será um di-
ferencial conhecimento em Node; 
SQL; Xamarin; Microservice Patter-
ns; Inglês técnico. Com formação 
em Sistemas de Informação.
-----------------------------------------
ELETRICISTA 1/2 OFICIAL - Rea-
lizar confecção de painéis elétricos, 
seguindo normas e procedimentos 
elétricos vigentes. Executar traba-
lhos de instalação, ajustes e testes 
de painéis elétricos nas máquinas. 
Fazer manutenção elétricas em má-
quinas de clientes recebidas para 
conserto. Analisar painéis da linha 
de salgados recebidos por tercei-
ros, validando-o para instalação. 
Cortar os cabos, na medida correta, 
colocar marcadores nas pontas dos 
terminais para conectar no painel. 
Parametrizar inversores (tempo de 
ligação, desli
-----------------------------------------
ENCARREGADO DE FROTA - 
Com experiência em vistoriar o 
estado geral dos Caminhões via 
Check List, acompanhar e agen-
dar as manutenções corretivas e 
preventivas da frota. Controlar re-
visão de veículos, negociação com 
fornecedores de serviços e peças 
conferencias de NF de diesel álcool 
e peças. Acionamento de seguros 
auto e sinistros quando necessário. 
Alimentação de planilhas gerenciais 
com médias de combustível, consu-
mo, custo e histórico. Acompanha-
mento de documentação da frota, 
acompanhamento de vencimento e 
multas em
-----------------------------------------
ENCARREGADO DE OBRAS - 
Com experiência em programar 
e supervisionar as atividades de 
pavimentação, terraplanagem e se-
gurança do trabalho, interpretando e 
executando projetos, acompanhan-
do cronogramas, medições, con-
trolando a disposição dos equipa-
mentos, a contratação de serviços e 
matéria-prima, bem como participar 
de admissões, treinamento e desli-
gamento de colaboradores.
-----------------------------------------
ENCARREGADO GERAL - Com 
experiência em construtora, progra-
mar e supervisionar as atividades 
de pavimentação, terraplanagem, 
interpretando e executando proje-
tos, acompanhando cronogramas, 
medições, controlando a disposição 
dos equipamentos, a contratação de 
serviços e matéria-prima, bem como 
participar de admissões, treinamen-
to e desligamento de colaboradores.
-----------------------------------------
ESTAGIO EM SEGURANÇA DO 
TRABALHO - Com conhecimento 
em informática. Necessário estar 
cursando ensino Superior ou Técni-
co em Segurança do Trabalho.

LIDER DE LOGISTICA - Programar 
e planejar as frotas de caminhão e 
carreta, administrar manutenção 
dos veículos e fretes.
-----------------------------------------
MECANICO DE CAMINHAO - Com 
experiência em mecânica geral de 
caminhões e conhecimento com 
borracharia.
-----------------------------------------
MECANICO DE MANUTENÇÃO - 
Com experiência em manutenção 
de máquinas de usinagem. Conhe-
cimento em elétrica, hidráulica e 
mecânica.
-----------------------------------------
MOTORISTA - Com experiência 
como motorista e habilitação cate-
goria D.
-----------------------------------------
MOTORISTA - Com habilitação ca-
tegoria C e conhecimento das rotas 
do interior de SP.
-----------------------------------------
MOTORISTA - Com experiência 
em realizar entregas de utilidades 
domésticas para os Estado do PR, 
SC, SP, MS, MG, GO, RJ, RS, via-
gens com duração média de uma 
semana com Caminhões toco baú 
9,5 metros. Necessário CNH AC, 
experiência com entregas fraciona-
das, conhecimento em rotas inte-
restaduais.
-----------------------------------------
MOTORISTA CARRETEIRO - Com 
habilitação categoria E e experiên-
cia como motorista carreteiro. Com 
conhecimento em inspeção de car-
ga, documentos e veículo.
-----------------------------------------
MOTORISTA DE CARRETA - Com 
habilitação categoria D.
-----------------------------------------
OPERADOR DE EMPILHADEIRA - 
Com experiência e curso de Opera-
dor de Empilhadeira. Necessário ter 
habilitação categoria D e disponibili-
dade para trabalhar em Campinas.
-----------------------------------------
OPERADOR DE EXTRUSORA - 
Com experiência em operar máqui-
na extrusora.
-----------------------------------------
OPERADOR DE MAQUINA CNC - 
Com experiência em operação de 
centro de usinagem CNC. Neces-
sário ter curso e conhecimento com 
leitura e interpretação de desenho e 
instrumentos de medição. Conhe-
cimento em Setup e correções de 
presset.
-----------------------------------------
OPERADOR DE MÁQUINA DE 
CORTE - Com experiência como 
operador de corte, com curso de 
usinagem Torno CNC, Retifica e ou 
Fresa, metrologia, leitura e interpre-
tação de desenho, com disponibili-
dade de horário.
-----------------------------------------
OPERADOR DE MAQUINA DE 
TERRAPLANAGEM - Com expe-
riência em operação de máquinas 
de terraplanagem e pavimentação, 
operando, ajustando e limpando 
máquinas como motoniveladora, 
rolo compactador, retroescavadeira, 
mini carregadeira, mini escavadeira, 
escavadeira hidráulica, trator de 
esteira, trator agrícola, pá carrega-
deira, vibro, fresadora, caminhões, 
bem como, preparar o solo para 
execução da obra, realizando servi-
ços de higienização e de obstrução 
de encanamentos.
-----------------------------------------
OPERADOR DE PRODUÇÃO - 
Com experiência em limpeza de 
peças metálicas a serem adesiva-
das, montagem e desmontagem de 
peças, jateamento, alocação de pe-
ças. Com disponibilidade de horário.
-----------------------------------------
PCD (PESSOA COM DEFICIEN-
CIA) - Com experiência em monta-
gem ou inspeção de peças em linha 
de produção. Com disponibilidade 
de horário.
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PROGRAMADOR E OPERADOR 
DE CENTRO DE USINAGEM - Com 
experiência em programar, preparar 
e operar Centro de Usinagem hori-
zontal e vertical.
-----------------------------------------
RECEPCIONISTA - Com experiên-
cia em recepção de clínica, atendi-
mento de pacientes e atendimento 
telefônico.
-----------------------------------------
SOLDADOR - Com experiência em 
solda, unir peças de ligas metálicas 
usando processos de soldagem e 
corte tais como eletrodo revestido, 
tig, mig,mag, assim como monta-
gem mecânica de equipamentos, 
leitura e interpretação de desenho.
-----------------------------------------
SOLDADOR ESPECIALIZADO 
- Com experiência em solda para 
piscinas.
-----------------------------------------
TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES - 
Com experiência em projetos e 
obras de construção civil, preferên-
cia que tenha atuado em construção 
de subestações. Necessário ter dis-
ponibilidade para viagens.
-----------------------------------------
VENDEDOR EXTERNO - Com 
experiência em vendas externas, 
atendimento ao cliente e prospec-
ção de novos clientes. Necessário 
ter habilitação categoria B e condu-
ção própria.
-----------------------------------------
Cadastre seu currículo em nosso 
site www.workingcenter.com.br 
e participe das vagas. R:Monse-
nhor Couto, 147-Salto-4028-1536 
/ R:Onze de Junho, 1457-In-
daia-19-3835-2964

WORKING - ITU
Cadastre seu currículo entre em 
nosso site: www.workingcenter.
com.br 
-----------------------------------------
ADMITE
-----------------------------------------
AJUDANTE GERAL - Com expe-
riência em caldeiraria.
-----------------------------------------
AJUDANTE GERAL - Com expe-
riência em produção e curso de 
leitura e interpretação de desenho.
-----------------------------------------
ANALISTA DE PROJETOS DE 
ELETRICA - Com experiência em 
instalação, ajustes e testes de 
painéis elétricos. Experiência com 
acompanhamento e orientação da 
equipe de eletricistas. Conheci-
mento em parametrizar inversores 
de frequência, serviços externos de 
manutenção e start-ups de máqui-
nas, coordenação dos processos 
de teste e check list das máqui-
nas para embalagem e expedição, 
participar de trabalhos realizados 
pelo setor de engenharia elétrica 
no desenvolvimento e aplicação 
de projetos. Necessário ter Ensino 
Superior em Engenharia
-----------------------------------------
ASSISTENTE ADMINISTRATI-
VO - Com experiência em rotinas 
administrativas, fiscal e financeiro. 
Vivência com pesquisa de venda e 
anúncios no site.
-----------------------------------------
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 
- Com experiência em atendimento 
ao cliente por telefone ou e-mail, 
agendamento de manutenções, 
visitas técnicas e startup. Vivên-
cia com orçamentos de peças e 
serviços, conhecimento em gerar 
pedidos de vendas e acompa-
nhamento de estoque. Desejável 
conhecimento em ERP, cursos de 
técnicas de vendas e/ou código de 
defesa do consumidor. Necessá-
rio ter ensino Técnico ou Superior 
completo em Administração ou Pro-
cessos Gerenciais.
-----------------------------------------
ASSISTENTE FISCAL - Com 
experiência com rotinas fiscais. 
Conhecimento em conceito dos im-
postos ISS, ICMS, IPI, PIS e CON-
FINS e retenções. Vivência com 
escrituração de notas fiscais e de 
serviço produtivo, improdutivo e de 
remessas. Conhecimento em ope-
rações fiscais, venda, devolução e 
remessas. Necessário ter ensino 
superior completo em Administra-
ção ou Ciências Contábeis e com 
conhecimento em regimes tributá-
rios como simples nacional, lucro 
real e presumido.
-----------------------------------------
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO - Com 
experiência em instrumentos de 
medição, leitura e interpretação de 
desenho técnico, curso e experiên-
cia com empilhadeira, conhecimen-
to com embalagem e separação de 
peças.

ASSISTENTE TÉCNICO EX-
TERNO - Efetuar visita técnica a 
clientes, seguindo agendamento 
pré determinado pelo setor, identi-
ficando o tipo de problema/defeito; 
executar manutenção elétrica ou 
mecânica; testar equipamentos 
após manutenção; Atender clientes 
interessados em compra de peças; 
Instalar equipamentos novos; Trei-
nar clientes após instalação dos 
equipamentos; FORMAÇÃO: De-
sejável Técnico Mecânico ou Me-
catrônico; CURSOS/TREINAMEN-
TOS: Mecânica e Elétrica; leitura e 
interpretação de desenho; pacote 
office; Desejável: ERP; E
-----------------------------------------
AUXILIAR ADMINISTRATIVO - 
Com experiência em rotinas admi-
nistrativas e controle de arquivo.
-----------------------------------------
AUXILIAR DE MONTAGEM - Com 
experiência em serra, lixadeira, 
furadeira, serviços de serralheria, 
noções de solda e dobradeira CNC.
-----------------------------------------
AUXILIAR FISCAL - Com expe-
riência no setor fiscal e rotinas ad-
ministrativas.
-----------------------------------------
CALDEIREIRO - Efetuar pré mon-
tagem de peças em inox, aluminio 
ou aço carbono, baseando-se em 
desenhos, preparando as peças 
com ponteamento TIG para uma 
perfeita soldagem, utilizando equi-
pamentos tais como solda, trena, 
paquimetro, riscador; Realizar a 
montagem mecânica das máqui-
nas; Receber peças a serem utiliza-
das; Executar serviços externos de 
caldeiraria conforme necessidade; 
Executar testes de funcionamento 
nas máquinas; Fazer apontamento 
das Ordens de Serviços. Requisi-
tos: Solda MIG e TIG, Leitura e
-----------------------------------------
CONTROLADOR DE ACESSO - 
Com experiência com rotinas de 
controle de acesso e vigilância. 
Necessário ter disponibilidade para 
trabalhar no período noturno.
-----------------------------------------
DESENHISTA PROJETISTA - Co-
nhecimento de SolidWorks em 
Sheet Metal(Chaparia), conhe-
cimento em Auto CAD, curso de 
desenho Técnico ou equivalente, 
curso SENAI ou Técnico Mecâni-
co desejável, conhecimento em 
desenvolvimento de Caldeiraria 
desejável, conhecimento em Sol-
da / Usinagem / Dobra de chapas 
desejável.
-----------------------------------------
DESENHISTA PROJETISTA - Ela-
boração e detalhamento de layou-
ts, plantas de fabricas e estudos 
técnicos para industrias do ramo de 
cerâmica e mineração, utilizará os 
softwares Autocad 2D e Solidworks 
diariamente. Auxiliará os funcioná-
rios da produção em dúvidas sobre 
projetos. Inglês e curso superior 
cursando ou completo será um di-
ferencial.
-----------------------------------------
ELETROMECÂNICO - Com expe-
riência como eletromecânico, exe-
cutar manutenções preventivas e 
corretivas. Acompanhar e Executar 
serviços de manutenção mecânica 
e elétrica, montagem e reforma de 
sistemas elétricos, painéis e outros 
comandos, necessário ter NR 35, 
NR 10 e NR 12.
-----------------------------------------
ESTAGIÁRIO DE TI - Ensino su-
perior cursando em T.I ou áreas 
correlatas.
-----------------------------------------
INSPETOR DE QUALIDADE - 
Com experiência em inspeção de 
peças em chão de fábrica, curso e 
experiência com desenho técnico, 
metrologia e empilhadeira.
-----------------------------------------
LIDER DE ALMOXARIFADO - 
Com experiência em recebimen-
to, conferência, armazenamento, 
inventários, análise de estoque. 
Conhecimento com TOTVS, Excel 
avançado e superior completo ou 
cursando em Logística.
-----------------------------------------
LIDER DE INJEÇÃO PLASTICA - 
Com experiência em liderança de 
equipe e vivência em Indústria do 
segmento de automotivo e de inje-
ção plástica.
-----------------------------------------
MECANICO DE CAMINHAO - Com 
experiência em manutenção mecâ-
nica de caminhão.
-----------------------------------------
MECANICO DE MANUTENÇÃO 
- Com experiência em caldeiraria 
para manutenção de máquinas e 
equipamentos industriais.

MECANICO DE MANUTENÇÃO 
- MECANICO DE MANUTENÇÃO 
(TER CONHECIMENTO EM MA-
NUTENÇÃO DE MAQUINAS OPE-
RATRIZES, FLUÍDOS DE CORTE, 
LEITURA E INTERPRETAÇÃO DE 
DESENHO, LEITURA E INTER-
PRETAÇÃO DE INSTRUMENTOS 
DE MEDIÇÃO, LUBRIFICAÇÃO, 
MANUSEIO DE FERRAMENTAS)
-----------------------------------------
MECANICO MONTADOR - Com 
conhecimento em caldeiraria, 
montagem de esteira, chaparia, 
inox, calandra, solda, montagem 
de trocador de calor e filtros de ar. 
Necessário ter conhecimento em 
leitura e interpretação de desenho.
-----------------------------------------
MONTADOR SOLDADOR - Com 
curso de desenho técnico e me-
trologia, conhecimento em solda 
MIG, montagem de estruturas ou 
máquinas e caldeiraria leve (cha-
pas finas).
-----------------------------------------
OPERADOR DE DOBRADEIRA 
CNC - Com experiência em pro-
gramação e operação de máquina 
dobradeira CNC. Com vivência em 
ajustes da máquina, colocação das 
chapas, conferência de medidas. 
Necessário conhecimento em lei-
tura e Interpretação de desenho e 
metrologia.
-----------------------------------------
OPERADOR DE DOBRADEIRA 
CNC - Com experiência em dobra 
CNC, curso de desenho mecânico 
e metrologia.
-----------------------------------------
OPERADOR DE MÁQUINA DE 
CORTE - Com experiência em ope-
rar máquina de corte e dobra, ramo 
construção civil.
-----------------------------------------
OPERADOR DE USINAGEM - 
Com experiência em Torno CNC, 
comando MACH 9 e centro de 
usinagem comando SIEMENS. Co-
nhecimento em operar, preparar e 
programar e utilização do programa 
MASTERCAM.
-----------------------------------------
PINTOR INDUSTRIAL - Com ex-
periência em pintura de equipa-
mentos para caldeiraria, tanques e 
estruturas.
-----------------------------------------
PRENSISTA - Com experiência em 
prensa excêntrica, cursos de usina-
gem, leitura e interpretação de de-
senho e instrumentos de medição 
e controle.
-----------------------------------------
PREPARADOR DE INJETORA - 
Com experiência em preparação 
de injetora, troca e regulagem de 
moldes, programação e operação, 
ajuste e regulagem, setup, verifi-
cação do padrão de qualidade da 
peça. Desejável graduação em po-
límeros, curso de Ponte Rolante ou 
Preparador de Injetoras.
-----------------------------------------
PROGRAMADOR DE E-COM-
MERCE E MARKETPLACE - Com 
experiência em programação de e-
commerce e marketplace.
-----------------------------------------
PROJETISTA - Desenvolver e al-
terar projetos, utilizando o software 
Solidworks e Auto CAD. Elaborar 
projetos com modelagem e mon-
tagem, considerando aspectos de 
dimensão, calculos de elementos 
da máquina fazendo as especifica-
ções e detalhamento do desenho. 
Acompanhar o processo de fabri-
cação e os teste dos equipamentos 
após finalizado identificando ne-
cessidade de correções e melho-
rias. Fazer o cadastro no Sistema 
MEGA e o detalhamento do projeto. 
Requisitos: Solidworks, Desenho 
Técnico, Pacote Office, Metrol
-----------------------------------------
SUPERVISOR COMERCIAL - Ex-
periência em gestão e supervisão 
de vendedores externos, andamen-
to de processo de vendas. Delegar 
e acompanhar metas e resultados 
da equipe comercial. Manter con-
tato com clientes e desenvolver 
novas propostas. Gestão de Indi-
cadores de desempenho (KPI’s). 
Disponibilidde para viagens. Dife-
rencial ter trabalhado no ramo me-
talúrgico (caldeiraria).
-----------------------------------------
SUPERVISOR DE LOGISTICA 
- Experiência em administrar ativi-
dades de logística, com enfâse em 
supervisionar o processo de com-
pra, faturamento e almoxarifado. 
Acompanhar o processo de carga 
e descarga, armazenagem, movi-
mentação, conferência, estoque. 
Garantir o abastecimento de linha 
de produção.

TECNICO DE INFORMATICA - 
Com conhecimento nosistema 
ERP MEGA; Plataforma Windows, 
gerenciamento de servidores Win-
dows, Linux, Back Up e sistema de 
telefonia digital e analógica. Vivên-
cia com gerenciamento de e-mails, 
suporte aos computadores da em-
presa desde software a hardware, 
quanto a instalação, manutenção, 
compras de programas.
-----------------------------------------
TECNICO DE METROLOGIA - 
Com experiência em todo proces-
so de medição de peças, realizar 
estudos dimensionais, rotinas do 
setor de qualidade e de metrologia, 
análise critica de equipamentos e 
calibração, dimencionamento de 
peças. Emissão de relatórios e 
realizar MSA. Saber fazer progra-
mação de máquinas de medição, 
leitura e interpretação de desenho, 
metrologia.
-----------------------------------------
TÉCNICO EM T.I. - Com conheci-
mento em Tecnologia da Informa-
ção e elétrica. Necessário conhe-
cimento básico em informática e 
disponibilidade de horário.
-----------------------------------------
TECNICO HIDRAULICO - Com 
experiência na área hidráulica, 
encanamentos, desentupimentos, 
limpeza de cx dagua, com forma-
ção na área, curso NR 35, 33, com 
CNH B
-----------------------------------------
TECNICO INSTALADOR - Com 
experiência em cabeamento es-
truturado e informações básicas 
de informática (para configurar o 
sistema), identificação com a segu-
rança e experiência em Instalação. 
Necessário ter disponibilidade de 
horário.
-----------------------------------------
VENDEDOR - Experiência em 
prospecção de novos clientes, 
contatos por telefone e e-mail. Vi-
sitas técnicas e de vendas. Criação 
de novas estratégias de vendas e 
monitoramento do mercado. Pre-
paração de relatórios. Diferencial 
conhecimento em vendas de pres-
tação de serviço do segmento me-
talúrgico.
-----------------------------------------
VENDEDOR - Com experiência 
em vendas (PAP) e experiência na 
área de segurança eletrônica.
-----------------------------------------
VENDEDOR TECNICO - Com ex-
periência em vendas de máquinas/
soluções tecnológicas de elevado 
valor agregado, principalmente no 
ramo de eletroeletrônicos/automo-
tivos em território nacional. Gestão 
de negócios. Conhecimento de 
equipamentos, automação indus-
trial e processos produtivos. For-
mação superior completa em Enge-
nharia (ou áreas afins), curso MBA/
Pós graduação será tratado como 
um diferencial. Pacote office avan-
çado, inglês fluente ? conhecimen-
to básico em italiano e/ou espanhol 
será um diferencial. Conhecimento.
-----------------------------------------
Cadastre seu currículo em nosso 
site www.workingcenter.com.br 
e participe das vagas. R:Monse-
nhor Couto, 147-Salto-4028-1536 
/ R:Onze de Junho, 1457- Indaia- 
19-3835-2964

WORKING – INDAIATUBA
OS CANDIDATOS INTERESSA-
DOS, CADASTRAR CURRICULO 
EM NOSSO SITE – www.working-
center.com.br
-----------------------------------------
ADMITE
-----------------------------------------
AJUDANTE DE MOTORISTA - Ex-
periência anterior como ajudante 
de motorista.
-----------------------------------------
AJUDANTE GERAL - Com expe-
riência em manutenção simples de 
máquinas, equipamentos e ferra-
mentas, Operar máquina furadeira 
simples, sob supervisão e orienta-
ção; auxiliar na fabricação e ins-
talação de peças e equipamentos, 
realizar carregamento, descarga e 
entrega de mercadorias, leitura e 
interpretação de desenho.
-----------------------------------------
AJUDANTE GERAL - Experiência 
geral em produção, levantamento 
de peças pesadas. Apoio aos se-
tores necessários, e habilitação B 
para locomoção de materiais quan-
do necessário.
-----------------------------------------
ALIMENTADOR DE LINHA DE 
PRODUCAO - Com experiência na 
area, com curso Leitura e Interpre-
tação de Desenho Técnico Mecâni-
co e Metrologia.

ALMOXARIFE - Experiência em re-
cebimento, estocagem, movimen-
tação de carga e descarga com 
veículos de movimentação, possuir 
curso de Operador de empilhadei-
ra e ponte rolante (com certificado 
de comprovação) Conhecimentos 
em informática ( sistema integrado 
SAP, MES) , formação tecnica ou 
superior . Ter disponibilidade de 
horario.
-----------------------------------------
ASSISTENTE DE VENDAS - Com 
experiência em prospecção de 
clientes, atendimento ao cliente, 
suporte no recebimento e analise 
de pedidos de cotação de serviço 
de transporte rodoviário. Apoio em 
atividades administrativas
-----------------------------------------
AUXILIAR DE ESTOQUE - Com 
experiência em recebimento de 
mercadorias, separação de ma-
teriais, abastecimento de linha de 
produção, sistema ERP e notas 
fiscais.
-----------------------------------------
COZINHEIRA - Atuar no preparo 
de todos os alimentos, manipular 
carnes em diversos cortes, acom-
panhar e informar as necessidades 
de compra, mantendo um estoque 
mínimo dos insumos e matéria pri-
ma, acompanhar estoque também 
dos freezers, coordenar equipe de 
ajudantes, acompanhar e ajudar na 
limpeza da cozinha, dentre outras 
atividades pertinentes a vaga.
-----------------------------------------
DESENHISTA DE SOLID WORKS 
- Com experêcia em Solid Works.
GERENTE DE LOJA - Com ex-
periência em liderança de loja de 
preferência com vivência em equi-
pamentos de áreas verdes, ferra-
mentas manuais, equipamentos de 
proteção, ferramentas agrícolas, 
roçadeiras, podadores, ferramen-
tas para jardinagem, mangueiras 
de jardim.
-----------------------------------------
INSPETOR DE QUALIDADE - 
Com experiência em inspeção de 
qualidade em usinagem, com me-
trologia e leitura e interpretação de 
desenho.

AUXILIAR DE PRODUÇÃO - Com 
experiência na área.
-----------------------------------------
MECANICO - Com experiência 
com manutenção de máquinas de 
corte de grama, ou conhecimentos 
como mecânico de motos.
-----------------------------------------
MECANICO DE AR CONDICIO-
NADO - Com experiência em ma-
nutenção de ar condicionado, mon-
tagem de tubulação, preventivam, 
trocar filtros, consertar, disponibili-
dade para viagens.
-----------------------------------------
MECANICO DE MANUTENÇÃO - 
com experiência em manutenção 
de máquinas e equipamentos, hi-
dráulica, noções de medidas de pe-
ças com paquímetro, conhecimen-
tos básicos de elétrica, correntes 
alternadas, com formação na área 
mecânica.
-----------------------------------------
MONTADOR DE PRODUCAO - 
Com experiência em montagem 
de peças e equipamentos em 
empresa do ramo metalúrgico ou 
similar, possuir curso de leitura e 
interpretação de desenho. Prefe-
rencialmente residir em Indaiatuba 
ou Salto.
-----------------------------------------
OPERADOR DE MAQUINA CNC 
- Com experiência em torno con-
vencional e CNC, com leitura e in-
terpretação de desenho Mecânico, 
Instrumentos de medição, informá-
tica básica (excel), quais coman-
dos, disponibilidade de horário.
-----------------------------------------
OPERADOR DE TORNO CNC - 
Com experiência em operação de 
torno CNC, ou convencional, com 
conhecimento em leitura e interpre-
tação de desenho e metrologia.
-----------------------------------------
OPERADOR MULTIFUNCIONAL 
- Desejável ter experiência em pro-
dução de PVC.
-----------------------------------------
PINTOR - Com conhecimentos na 
área de pintura industrial, pintura 
eletrostática, lixamento, banho de 
peças, secagem, mascaramento/
isolamento e demais atividades do 
setor.

PCD (PESSOA COM DEFICIEN-
CIA)
-----------------------------------------
PINTOR INDUSTRIAL - COM EX-
PERIÊNCIA COM PINTURA LIQUI-
DA, PU E EPOXI.
-----------------------------------------
PREPARADOR DE TORNO CNC 
- Com experiência em operar e pre-
parar torno CNC, ajustes de ferra-
mentas, afiação de bedames, bro-
cas, ferramentas, troca de correia, 
engrenagens, rolamentos.
-----------------------------------------
SERRALHEIRO - Com experiência 
na função.
-----------------------------------------
SOLDADOR - Experiência em 
processos de soldagem Mig / Mag 
e eletrodo revestido com curso na 
área de solda e Leitura e Interpre-
tação de desenhos técnico mecâni-
cos . Ter disponibilidade de horário.
-----------------------------------------
TÉCNICO DE MANUTENÇÃO - 
Com experiência em manutenção 
elétrica, mecânica e hidráulica com 
maquinas de grande porte, guin-
daste, ônibus, caminhão ou pla-
taformas, com formação na area. 
Disponibilidade para viagens.
-----------------------------------------
VENDEDOR INTERNO - Com ex-
periência na área de vendas inter-
nas, com Leitura e interpretação 
de desenhos, auto CAD, desejável 
com vendas de madeiras ou mate-
riais de construção.
-----------------------------------------
Cadastre seu currículo em nosso 
site www.workingcenter.com.br 
e participe das vagas. R:Monse-
nhor Couto, 147-Salto-4028-1536 
/ R:Onze de Junho, 1457-In-
daia-19-3835-2964

PROFICENTER SALTO
(11) 4028-8840 
www.grupoproficenter.com.br 
recrutamento.salto3@grupoprofi-
center.com.br 
Estamos cadastrando para futuras 
oportunidades:
Cadastre-se em nosso site: www.
grupoproficenter.com.br
-----------------------------------------
AUXILIAR DE FATURAMENTO: 
Com experiência na função. Ensino 
médio completo. Residir em Salto
-----------------------------------------
AUXILIAR TÉCNICO DE REFRI-
GERAÇÃO: Com Experiência em 
manutenção e instalação de ar con-
dicionado / equipamentos de refri-
geração. Ensino médio completo. 
CNH B. Disponibilidade para via-
gens. Será um diferencial ter curso 
de refrigeração. Residir em Itu.
-----------------------------------------
TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE 
EMPILHADEIRAS: Com experiên-
cia e conhecimento em elétrica, 
eletrônica, mecânica, hidráulica, 
manutenção preventiva e corretiva, 
reforma em empilhadeiras, ánalise 
e emissão de diagnósticos e  orça-
mentos. Possuir CNH B. Residir na 
região de Sorocaba
-----------------------------------------
ANALISTA DE RECURSOS HU-
MANOS: Ensino Superior completo 
em Recursos Humanos. Experiên-
cia na função. Conhecimento em 
pacote Office. Residir em Salto ou 
Itu.
-----------------------------------------
MONTADOR: Ensino médio com-
pleto. Experiência com montagem 
de paletes e engradados de madei-
ra. Residir em Salto.
-----------------------------------------
AUXILIAR MECÂNICO: Que saiba 
interpretar desenho mecânico e 
realizar leitura de medidas. Ter no-
ção básica em medida. Irá realizar 
montagem de máquinas e equipa-
mentos. Residir somente em Salto.
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AUXILIAR DE PRODUÇÃO: Ensino 
médio completo. Curso / conheci-
mento em Leitura e interpretação de 
desenho, Metrologia, Informática. Ter 
condução própria. Horário de traba-
lho das 13:40 as 22:00. Residir so-
mente em Salto.
-----------------------------------------
AUXILIAR CONTÁBIL: Curso téc-
nico em contabilidade. Experiência 
na área contábil. Conhecimento em 
sistemas Contábeis (Folhamatic, E 
contábil e SCI). Residir em Salto.
-----------------------------------------
AUXILIAR ADMINISTRATIVO: Ensi-
no médio completo. Lançamento de 
notas fiscais. Emissão e faturamento 
de notas fiscais. Cadastro de produ-
tos e contas a pagar. Atendimento e 
cadastro de clientes. Experiência na 
função. Residir em Salto.
-----------------------------------------
INSTALADOR JUNIOR:  Ensino 
médio completo. Experiência em 
instalação de rede de telefonia e in-
ternet. Conhecimento em ferramen-
tas como: parafusadeira, martelete, 
furadeira e serra esquadria. Disponi-
bilidade para viagens. Ter CNH A/B. 
Residir somente em Salto.
-----------------------------------------
DESENHISTA PROJETISTA: Ensino 
superior completo em engenharia. 
Projetar e desenvolver ferramen-
tal e dispositivo. Executar projetos 
de máquinas, executar projetos de 
transgressão 3D. Conhecimento em 
Solidworks, Auto Cad / Solid Edge. 
Residir em salto, Itu, Porto Feliz, In-
daiatuba ou Sorocaba.

2 PNEUS USADOS, medi-
da 05x15xR16, R$ 110,00. Tr: 
11.99745.9088.
-----------------------------------------
4 PNEUS meia vida Pirelli Phan-
tom 205/55 Aro 16, R$ 320,00. Tr:  
11.97478.8015.
-----------------------------------------
ASSENTO INFANTIL para carro, R$ 
50,00. Tr: Fabiano (11) 99305.1754
-----------------------------------------
VENDO BAGAGEIRO DE TETO Fiat 
Palio 2 Portas 97 98 99 00 01 02 03    
R$ 150,00.Tratar (11) 98193-8127
-----------------------------------------
VENDO GRADE SIMPLES (San-
to  Antônio) para caminhonete nova 
sem uso preta fosca sem uso nova 
valor  R$ 300 reais.  Tr. 974519372 
não  entrego
-----------------------------------------
TAMPÃO PORTA MALAS para Gol 
G5, ótimo estado, R$ 100,00. Tr: 
11.95020.7714.
-----------------------------------------
SOM AUTOMOTIVO BRAVOX, 2 Sub 
12 Bravox, 2 Corneta Selenion, 2 Auto 
falante 69 Bravox, 1 Potência B 1000 
Bravox, 1 Potência B 400 Bravox, 
com caixa incluso, R$ 1.700,00. Tr: 
11.97572.9122.
-----------------------------------------
JOGO DE RODA vendo, novo 
195/50/15, completo, R$ 2.000,00. Tr: 
(11) 97090.4307.
-----------------------------------------
PNEU PIRELLI 195 R15 R$ 150,00. 
Tr: 11. 4602.2909.

ETIOS HB 1.3 / 2014, vendo, pra-
ta, carro completo, em excelente 
estado de uso, R$ 38.000,00. Tr: 
11.98348.1460.
-----------------------------------------
COROLLA XEI 2.0 FLEX. modelo 
2018 completo, 36 mil km. Falar com 
Darci (11) 95997-4913.
-----------------------------------------
HR-V, MODELO EXL, MOTOR 1.8, 
ano 2016, cor Cinza, 86 mil Km, va-
lor de R$ 71.000,00 (11)9.9593-4411 
(WhatsApp).
-----------------------------------------
NISSAN Livina s 1.6 flex. Tr. (11) 
99685-6544.
-----------------------------------------
RENAULT LOGAN flex 1.0, direção 
hidráulica, básico, 2012, vermelho, 
com 75.000km, manual e chave re-
serva. Tratar: (11) 4025-0898.
-----------------------------------------
RENEGADE 18/18 automático com 
8.000 KM, branco, completo , mul-
timídia e rodas de liga leve, apenas 
venda. Tratar  (11) 8185-8742 .

PROCURO POR HONDA CIVIC 2008 
A 2010 em bom estado de conserva-
ção. Tr: 11.95806.2064.
-----------------------------------------
HONDA FIT EX / 14, Bem conserva-
do, 111.000 km, completo, REVISÃO 
105.000KM feita na concessionária, 
sem pendências financeiras, R$ 
51.000,00. Tr: 11.94593.2059.
-----------------------------------------
HONDA CIVIC LXS 13/14, Veiculo 
em ótimo estado de conservação, 
ar condicionado, direção hidráulica, 
vidros e travas elétricas, desemba-
çador traseiro, Som USB/ Radio/ Cd 
Player, Sensor de estacionamento, 
controle de som no volante. Tr: (11) 
97217-3822
-----------------------------------------
YARIS X-WAY / 2019, vendo, com-
pleto (ar, direção, multimídia) auto-
mático, Km: 37000 km, R$ 87.000,00, 
abaixo da tabela - grande oportunida-
de. Tr: Alex 11.99760.6074.
-----------------------------------------
HB 20 1.6 / 14 80 mil km rodados 
valor, vendo troco ou troco por car-
ro menor valor, carro em perfeito 
estado de uso, R$ 49.000,00. Tr: 
11.98348.1460.
-----------------------------------------
HB20 / 16 CONFORT PLUS 1.0, ven-
do ou troco por carro menor valor 82 
mil km, cinza, R$ 50.000,00. Tr: (11) 
98348.1460

FUSCA / 64 com reparos. Tr (11) 
96381-9314
-----------------------------------------
FUSCA ano 80. Tratar (11) 99961-
7181.

GOL POWER 1.6 / 13 vendo, com-
pletíssimo, excelente carro para ven-
dedores externo e UBER, com GNV 
documentado, faz 20km/m3 de gnv, 
possui manual, chave reserva, ótimo 
estado de conservação, todas revi-
sões feitas, estudo troca. Tr: c/ Wag-
ner 11 99681.1164.
-----------------------------------------
JETTA 1.4 250 COMFORTLINE 
18/18, completo impecável, couro e 
teto solar panorâmico, faróis full leds, 
revisado. Tr: 11.99911.9801.
-----------------------------------------
POLO MPI 2018, Branco, Ar condicio-
nado, direção elétrica, vidros e travas 
elétricas, rodas de liga leve, kit mul-
timídia, câmbio manual, 30.000km. 
Valor: R$ 45.000,00. Tratar: (19) 
98139-8220.
-----------------------------------------
UP TAKE 1.0 14 / 15, vermelho, 4 
portas, em ótimo estado de conserva-
ção, mecânica ok, com vidro elétrico 
dianteiro, travas elétricas, direção 
elétrica, air bag dianteiros, sem ar, 
único dono, regulagem de banco do 
motorista e volante, Ipva 2021 pago, 
R$ 28.000,00. Tr: c/ Ademir (11) 
996786503
-----------------------------------------
VENDO GOL 1.0 Ano 2011/2012 c/ os 
quatro pneus novos, vidros e travas 
elétricas, direção hidráulica. Docu-
mentação, OK . Valor R$ 20.500,00 
(Valor negociável). Whatsapp: (11)9 
8522-4997
-----------------------------------------
VOYAGE 1.6 ANO 2008/MOD 2009 
Cor, prata. Direção hidráulica, vidros e 
travas elétricas, som, trocado correia 
dentada e tensor, c/ os quatro pneus 
novos. Segundo dono. Documenta-
ção, OK IPVA 2020 pago. Vendo ou 
troco por Cg 150 ES.  Whatsapp (11) 
98348-1460 / 98740-0685.

*ESCORT/89, motor novo. , Rua Paul 
Harris, 160, próximo à rodoviária, 
aceito troca por moto, R$ 1500,00.   
Tr. 11 –94217-6193 c/ Rogério / 4021-
1216 recado c/ Sr João.
-----------------------------------------
*FORD KA 1.0 ano 98, vidro e trava 
elétrica R$ 4.000,00  Tr (11) 4025-
2682 / (11) 98277-1490
-----------------------------------------
ECOSPORT / 06 flex, prata, pneus 
novos, km 124600, mec revisa-
da, lic.2021,couro, tudo func., R$ 
22.900,00. Tr: 11.97348.2188.
-----------------------------------------
ECOSPORT 2007 ou troco por carro 
já financiado assumo as prestações. 
Procuro moto titan ou fan para com-
prar. Tr.  (11) 98012-8161.
-----------------------------------------
ECOSPORT FREESTYLE, ano 2017, 
cor prata, 56.000 Km, todas as revi-
sões em concessionária, valor de R$ 
55.000,00, (11)9.9593-4411 - What-
sApp.
-----------------------------------------
FORD FIESTA 1.0 COR, preto. Ano, 
2005. C/ Alarme, trava elétrica e som. 
Documentação, OK. Valor: 10.000,00. 
Vendo ou troco por moto CG Titan. 
Cel:(11)9 8348-1460/9 5391-0014.
-----------------------------------------
FORD KA GL 1.0 Zetec Rocam , 
3 portas, IPVA E LICENCIAMEN-
TO 2020 PAGOS, carro de mulher, 
99.500km, R$ 10.500,00. Tratar (11) 
97210-1794.
-----------------------------------------
NEW FIESTA HATCH SE 1.6 16V 
FLEX / 18 completíssimo, vidros elé-
tricos, farol de neblina, retrovisores 
elétrico, sinc, prata, carro zerado ape-
nas 17,000 km rodados, todas as revi-
sões feita na concessionária, preço a 
combinar. Tr: (11) 99861.3618.
-----------------------------------------
COMPRO CARRO COMPLETO, 4 
portas pode ser Fiesta ou gol até R$ 
12.000,00. Tr: 11.97404.2262.

STRADA 1.8 ADVENTURE / 2013, 
vendo picape, cabine estendida, Lo-
cker. Tr: (11) 97656.3165.
-----------------------------------------
FIAT MOBI EASY 0km, preto, IPVA 
pago, licenciado e emplacado. Tratar 
pelo fone (11) 97779-5624.
-----------------------------------------
IDEA ATTRACTIVE 1.4 – 2012. Tra-
tar (11) 99747-7262
-----------------------------------------
PALIO WEEKEND 2002 - R$10.000. 
Tr. (11) 96426-0088.
-----------------------------------------
PALIO WEEKEND EX 1.3, 2004, 4 
portas, pneus novos, V.E, TE, DH, 
alarme. Tratar (11) 99747-7262
-----------------------------------------
PALIO 2016 – 1.0 único dono, com-
pleto, flex, 4p, baixo km (media 
11 mil km/ano), 97% rodado entre 
Salto e Indaiatuba, semi novo. Tr: 
11.99786.0170.
-----------------------------------------
VENDO OU TROCO UNO WAY 1.0 
Cor, preto Ano 2011. Documentação, 
OK ipva 2020 pago C/ os quatro 
pneus novos, som, direção hidráulica, 
vidro e travas elétricas e chave reser-
va.  Valor: R$ 19.700,00. Whatsapp: 
(11) 98740-0685 ou (11)98348-1460.

UNO VIVACE, segunda dona, impe-
cável, vermelho, vidros elétricos, tra-
vas elétricas, alarme , som e 4 pneus 
novos e totalmente revisado com ga-
rantia de um ano. 2 portas flex 2014 
por 19.900,00 preço tabela . Tratar 11 
98532-0761 e documentação pronta 
para financiamentos.

*MONTANA, 1.4 ano 2008, completa, 
ar/direção, documentação ok. Tr (19) 
99880-3551 João Victor.
-----------------------------------------
CORSA 1.4 FLEX ANO 2010 todo 
revisado e 4 pneus novos, o carro 
tem alarme, vidros e travas elétricas, 
não tem ar condicionado e direção 
hidráulica. Carro muito bem conser-
vado, só pegar e rodar com ele. Valor 
R$16.400,00. Fone (11) 99960-1511.
-----------------------------------------
CORSA HATCH Joy 2006 1.0. Tr. (11) 
97383-4776.
-----------------------------------------
PRISMA 11/11 MAX 1.4 – ECOFLEX 
Único Dono – VENDO : Cor Verde , 
pneus novos, vidro elétrico, alarme, 
trava elétrica, som , disco de freios e 
pneus novos VALOR R$ 18.500,00 – 
Tr. (11) 9-8612-7808.
-----------------------------------------
TRACKER LTZ 2017, cinza, novís-
sima com 27000 km rodados, tratar 
com proprietário (11) 98791-3157.
-----------------------------------------
S-10 impecável, tudo ok, motor e câm-
bio, R$ 75.500,00. Tr: 11.97495.2413.
-----------------------------------------
CELTA / 05 vendo, preto. Tr: 
19.99559.8972.

CAPACETE INFANTIL numeração 
52, seminovo, R$ 50,00. Tr: Fabiano 
(11) 99305.1754
-----------------------------------------
VENDO 02 (DUAS) TAMPAS DE 
TANQUE DE COMBUSTÍVEL para 
motos Honda CG 125 até 1994. 
R$30,00. Tel: (11) 97678-8103.

BANDIT 1250S / 2010 vendo 
moto, com 11.000km rodado. Tr: 
11.99911.4288 c/ Marcos
-----------------------------------------
BMW F800R / 13, com 47.000KM, 
Toda revisada, pneus e relação 
nova. Valor de Tabela Fipe. Tr: 
11.98281.2722
-----------------------------------------
SHINERAY 50CC, ano 2018, com 
3500 km rodados preta com bagagei-
ro revisada impecável documentação 
ok! Valor: R$ 5.000,00. Aceito cartão 
de crédito. Pode ser parcelado até 12 
x, juros do aplicativo referente as par-
celas por conta do comprador!. Tratar 
(11) 99305-1754.

R1 YAMAHA Edição Limitada, Ama-
rela , 1000cc, aceito troca por pick up. 
Tr. (11) 97166-4334.

CBX TWISTER 250, Ano: 2006, Cor: 
Prata, Único Dono. Chave reserva e 
manual. Valor: R$ 5.500,00. Fone (11) 
99865-8824 Tratar com Nilson.

CG125 ANO 1983 vermelha doc 
ok. Valor R$2000,00. R. Damião 
Valdevino da Silva, 96 - Pq Améri-
ca - Itu/SP. Fone: (11) 98396-6040. 
(watsApp).
-----------------------------------------
FAN / 12, vendo, partida elétrica, 
freio a disco, roda liga leve, R$ 
6.000,00. Tr: 11 95108.9950.
-----------------------------------------
PROCURO BIZ OU CRYPTON 
para compra!. Tratar (11) 97471-
9328
-----------------------------------------
PROCURO MOTO para comprar 
Fan titan ou outras do meu interes-
se. Tr. (11) 98012-8161.
-----------------------------------------
TWISTER 18/18 com 10 mil KM, 
cor azul, pneus novos. Tr. (11) 
99264-9405.
-----------------------------------------
HONDA /CG 160 TITAN / 21 semi 
nova, R$ 14.000,00. Tr: 11. 99992-
8286.

INSTALADOR DE SISTEMA DE 
SEGURANÇA: Ensino médio 
completo. Experiência em insta-
lação de sistema de segurança 
eletrônica, como câmera, alarme 
e cerca elétrica. Residir em Salto 
ou Itu.
-----------------------------------------
LOGÍSTICA: Ensino médio 
completo. Experiência na fun-
ção. Emitir pedidos de compra e 
acompanha los aos fornecedores, 
fazendo o acompanhamento do 
processo de entrega e cumpri-
mento final de todas as condi-
ções negociadas. Acompanhar e 
controlar em planilha os pedidos 
de importação, desde a coleta no 
fornecedor, até a entrega na em-
presa. Residir em Salto.
-----------------------------------------
OPERADOR MULTIFUNCIONAL 
/CENTRO DE USINAGEM / TOR-
NO CNC: Ensino médio completo. 
Com curso do Senai.Com e sem 
experiência  Residir somente em 
Salto.
-----------------------------------------
EMPREGADA DOMÉSTICA: Ex-
periência na função.  Residir so-
mente em Salto ou Itu.
-----------------------------------------
AUXILIAR DE SERVIÇOS GE-
RAIS: Varrição de rua com  uso 
de soprador, serviços de jardina-
gem em geral, utilizando roçadei-
ra e ferramentas portáteis, serviço 
de capina e rastela, serviços de 
manutenção em geral. Residir so-
mente em Salto.

AUXILIAR DE MANUTENÇÃO 
PREDIAL: Experiência em manu-
tenção predial. Irá realizar pintu-
ra, pequenos reparos em elétrica, 
hidráulica, limpeza em piscina e 
jardinagem. Residir somente em 
Salto.
-----------------------------------------
AUXILIAR DE COMPRAS: Ex-
periência na função. Irá realizar 
cotação de materiais, negociação 
de preço, prazo de entrega e con-
dições de pagamento. Emissão 
do pedido de compra após o fe-
chamento da negociação com o 
fornecedor, acompanhamento de 
entrega e lançamento de nota 
fiscal.
-----------------------------------------
MOTORISTA CARRETEIRO: 
Ensino fundamental completo. 
CNH E. Experiência com Bitrem, 
Rodotrem ou Vanderleia . Conhe-
cimento com rotas em São Paulo, 
Santa Catarina, Rio Grande do 
Sul, Mato Grosso e Minas Gerais. 
Residir em Salto, Itu ou Indaituba.


